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DRŽAVNI ZBOR
2062. Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja 

za zaposlovanje in delo državljanov Republike 
Hrvaške v Republiki Sloveniji po vstopu 
Republike Hrvaške v Evropsko unijo 
(ZUPOZDD)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o uveljavitvi prehodnega 
obdobja za zaposlovanje in delo državljanov 

Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji  
po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo 

(ZUPOZDD)

Razglašam Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za 
zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v Repu-
bliki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo 
(ZUPOZDD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 20. junija 2013.

Št. 003-02-6/2013-4
Ljubljana, dne 28. junija 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O UVELJAVITVI PREHODNEGA OBDOBJA  

ZA ZAPOSLOVANJE IN DELO DRŽAVLJANOV 
REPUBLIKE HRVAŠKE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

PO VSTOPU REPUBLIKE HRVAŠKE  
V EVROPSKO UNIJO (ZUPOZDD)

1. člen
Ta zakon ureja začasno prehodno obdobje za zaposlo-

vanje in delo državljank oziroma državljanov (v nadaljnjem 
besedilu: državljan) Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji po 
vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo v skladu s prilogo 
V Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah 
Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije 
in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko ener-

gijo, priloženega Pogodbi med Kraljevino Belgijo, Republiko 
Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno repu-
bliko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, 
Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, 
Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim 
vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko 
Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko 
Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slove-
nijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Šved-
sko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska 
(državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško 
o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji, ki je bila ratifici-
rana z Zakonom o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, 
Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zve-
zno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko 
republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko 
republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Li-
tvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, 
Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, 
Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko 
Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino 
Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Ir-
ska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško 
o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s Sklepno listino 
(Uradni list RS – MP, št. 7/13).

2. člen
Državljani Republike Hrvaške se v Republiki Sloveniji po 

vstopu v Evropsko unijo še naprej zaposlujejo in delajo pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi Republike Slovenije, ki urejajo 
zaposlovanje in delo državljanov držav, ki niso članice Evrop-
ske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske 
konfederacije.

3. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem 
začetka veljavnosti pogodbe iz 1. člena tega zakona.

(2) Ta zakon preneha veljati 30. junija 2015.

Št. 101-08/13-11/10
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1234-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

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



Stran 6262 / Št. 55 / 28. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o ugotavljanju katastrskega dohodka 
(ZUKD-1B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka (ZUKD-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 
2013.

Št. 003-02-6/2013-5
Ljubljana, dne 28. junija 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA 
(ZUKD-1B)

1. člen
V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni 

list RS, št. 9/11 in 47/12) se v 2. členu za 4. točko doda nova 
4.a točka, ki se glasi:

»4.a Rastiščni koeficient je podatek o proizvodni sposob-
nosti gozdnih zemljišč, po  predpisih o gozdovih, ki se vodi v 
registru nepremičnin.«.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 5. točki za besedilom 

»boniteto zemljišča« doda besedilo »oziroma rastiščni koefi-
cient«.

3. člen
V petem odstavku 5. člena se za besedilom »korigiran 

z boniteto zemljišča« doda besedilo »oziroma z rastiščnim 
koeficientom«.

4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Katastrski dohodek kmetijskih zemljišč se ugotovi 

na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in boniteto 
zemljišča, na podlagi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega 
dohodka za pridelke, upoštevane za posamezno vrsto dejan-
ske rabe.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Katastrski dohodek gozda se ugotovi na hektar ze-

mljišča glede na povprečni posek, strukturo gozdnih lesnih sor-
timentov, boniteto zemljišča in rastiščni koeficient, na podlagi 
kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka.«.

V osmem odstavku se za besedilom »boniteto zemljišča« 
doda besedilo »oziroma rastiščni koeficient«.

5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(postopek ugotavljanja)

(1) GURS vsako leto na podlagi kalkulacij, ki veljajo na 
dan 15. aprila tekočega leta, ob upoštevanju spremembe pov-

prečnih pridelkov, odkupnih cen pridelkov, nabavnih cen materi-
alnih potroškov in tujih storitev ter nabavnih vrednosti osnovnih 
sredstev za zadnja tri leta pred letom, v katerem se dohodek 
ugotavlja, pripravi, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kme-
tijstvo, in ministrstvom, pristojnim za finance, predlog lestvic 
katastrskega dohodka in predlog pavšalne ocene dohodka na 
panj za naslednje leto.

(2) Vlada na podlagi predloga določi lestvice katastrskega 
dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj in jih najpozneje 
do 30. junija tekočega leta za naslednje leto objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

(3) Katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na 
panj, ugotovljena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega 
člena, se pripišeta kmetijskim in gozdnim zemljiščem oziroma 
čebeljim panjem na dan 1. januarja leta po letu objave lestvic 
katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj.

(4) GURS zagotavlja vpogled v trenutne podatke o višini 
katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča. Naj-
kasneje do 20. septembra tekočega leta GURS zagotovi tudi 
vpogled v podatke o katastrskem dohodku, izračunanem po 
lestvicah katastrskega dohodka za naslednje leto.«.

6. člen
V petem odstavku 9. člena se črta besedilo »najkasneje 

do 31. decembra tekočega leta«.

7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(prehodno obdobje ugotavljanja katastrskega dohodka)

Ne glede na 6. člen zakona se do 30. junija 2015 kata-
strski dohodek za kmetijska zemljišča, ki niso evidentirana v 
zemljiškem katastru kot kmetijska zemljišča s podrobnejšo 
dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, 
vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni 
nasadi in plantaža gozdnega drevja, ugotovi kot povprečje 
katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdelavo in 
kmetijska zemljišča pod travinjem.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
V Zakonu o spremembah Zakona o ugotavljanju katastr-

skega dohodka (Uradni list RS, št. 47/12) se v 4. členu besedilo 
»do 29. junija 2013« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 
2013«.

9. člen
(1) Ne glede na osmi odstavek 6. člena, prvi odstavek 

7. člena in drugi odstavek 8. člena zakona, vlada v letu 2013 
določi kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka ter 
lestvice katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na 
panj najkasneje do 31. avgusta 2013.

(2) Za leto 2013 se za kmetijska in gozdna zemljišča 
katastrski dohodek ugotovi tako, da se:

– parcelam, za katere se na dan 31. avgusta 2013 na 
podlagi lestvic katastrskega dohodka iz prejšnjega odstavka 
ugotovi katastrski dohodek, ki je za več kot 10 % višji od kata-
strskega dohodka, ki jim je bil pripisan na dan 30. junija 2012, 
pripiše katastrski dohodek v znesku, ki je enak znesku katastr-
skega dohodka na dan 30. junija 2012, povišanemu za 10 %,

– ostalim parcelam pripiše katastrski dohodek, ugotovljen 
po lestvicah katastrskega dohodka iz prejšnjega odstavka.

(3) Za leto 2013 se za vinograde, ki so se na dan 30. junija 
2012 po predpisih o dohodnini šteli kot vinogradi za proizvodnjo 
vina iz lastnega pridelka grozdja, pri ugotavljanju katastrskega 
dohodka v skladu s prejšnjim odstavkom, kot katastrski doho-
dek na dan 30. junija 2012 upošteva večkratnik katastrskega 
dohodka, določen na ta dan v skladu s predpisi o dohodnini. Za 
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ugotavljanje katastrskega dohodka po tem odstavku se uporabi 
površina zemljišča pod dejansko rabo vinograd, kot je na dan 
31. avgusta 2013 evidentirana v zemljiškem katastru.

(4) Za leto 2013 se za oljčnike, ki so se na dan 30. junija 
2012 po predpisih o dohodnini šteli kot oljčniki za proizvodnjo 
oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk, pri ugotavljanju katastr-
skega dohodka v skladu z drugim odstavkom tega člena, kot 
katastrski dohodek na dan 30. junija 2012 upošteva katastrski 
dohodek, določen na ta dan v skladu s predpisi o dohodnini. Za 
ugotavljanje katastrskega dohodka po tem odstavku se uporabi 
površina zemljišča pod dejansko rabo oljčnik, kot je na dan 
31. avgusta 2013 evidentirana v zemljiškem katastru.

(5) Za leto 2013 se za čebelje panje pavšalna ocena 
dohodka na panj ugotovi na dan 31. avgusta 2013 na podlagi 
ocene iz prvega odstavka tega člena, če pa je tako ugotovljena 
ocena za več kot 10 % višja od pavšalne ocene dohodka, ki je 
bila za panje upoštevana na dan 30. junija 2012, se panjem 
pripiše pavšalna ocena dohodka, ki je enak znesku pavšalne 
ocene dohodka na dan 30. junija 2012, povišane za 10 %.

(6) Za namene dohodnine se kot katastrski dohodek in 
pavšalna ocena dohodka na panj na dan 30. junija 2013 upo-
števa katastrski dohodek, določen v skladu z drugim, tretjim 
in četrtim odstavkom tega člena, in pavšalna ocena na panj, 
določena v skladu s petim odstavkom tega člena.

(7) Za ugotovitev katastrskega dohodka po tretjem in 
četrtem odstavku tega člena davčni organ najkasneje do 1. av-
gusta 2013 posreduje GURS podatke o parcelah na katerih je 
bila prijavljena proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja, in 
o parcelah, na katerih je bila prijavljena proizvodnja oljčnega 
olja iz lastnega pridelka oljk.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 435-05/13-2/13
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1255-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

VLADA
2064. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju 

v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih 
v Uniji

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih 

mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 531/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gosto-
vanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 
št. 172 z dne 30. 6. 2012, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
531/2012/EU) določajo pristojni organ, kazenske določbe in 
način reševanja sporov.

2. člen
(reševanje sporov)

Glede reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem 
Uredbe 531/2012/EU, se uporabljajo določbe 142., 217., 218., 
219. in 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).

3. člen
(pristojni organ)

(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 
531/2012/EU, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vo-
denje postopkov zaradi prekrškov iz 4. in 5. člena te uredbe.

4. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov 
letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omre-
žij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev višji od 
200 milijonov eurov, če:

– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretje-
ga, četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka 3. člena 
Uredbe 531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 4. člena Uredbe 
531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 5. člena 
Uredbe 531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 7. člena Uredbe 
531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega 
ali četrtega odstavka 8. člena Uredbe 531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 9. člena Uredbe 
531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega, 
četrtega ali petega odstavka 10. člena Uredbe 531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 11. člena Uredbe 
531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 12. člena Uredbe 
531/2012/EU ali

– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega, 
četrtega ali šestega odstavka 13. člena Uredbe 531/2012/EU.

(2) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev v višini od 50 do 200 milijonov 
eurov, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev nižji od 50 milijonov eurov, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovor-
na oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

5. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov 
letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omre-
žij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev višji od 
200 milijonov eurov, če:

– ravna v nasprotju z določbami petega odstavka 8. člena 
Uredbe 531/2012/EU,
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– ravna v nasprotju z določbami šestega odstavka 
10. člena Uredbe 531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami petega odstavka 
13. člena Uredbe 531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 14. člena Uredbe 
531/2012/EU,

– ravna v nasprotju z določbami 15. člena Uredbe 
531/2012/EU ali

– ne zagotovi potrebnih informacij v skladu s četrtim od-
stavkom 16. člena Uredbe 531/2012/EU.

(2) Z globo od 15.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev v višini od 50 do 200 milijonov 
eurov, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz 
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja 
javnih komunikacijskih storitev nižji od 50 milijonov eurov, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje odgovor-
na oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

6. člen
(ugotavljanje višine prihodka kršitelja)

Za razvrstitev kršitelja glede na višino letnega prihodka za 
potrebe izvajanja 4. in 5. člena te uredbe se uporabljata tretji in 
četrti odstavek 6. člena zakona.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
(začetek uporabe)

Določbi druge in tretje alineje prvega odstavka 4. člena te 
uredbe se začneta uporabljati 1. julija 2014.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
izvajanju uredbe (ES) o gostovanju v javnih mobilnih komunika-
cijskih omrežjih v Skupnosti (Uradni list RS, št. 16/08 in 7/10).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00727-15/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-3330-0080

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2065. Pravilnik o vračilu dela prispevkov 

delodajalcev za prvo zaposlitev

Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 

in 39/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti

P R A V I L N I K 
o vračilu dela prispevkov delodajalcev  

za prvo zaposlitev

1. člen
Ta pravilnik določa način vračila dela prispevkov deloda-

jalca za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 
in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).

2. člen
(1) Do vračila dela prispevkov je upravičen delodajalec, 

pri katerem je zavarovanec iz 157. člena ZPIZ-2 prvič zapo-
slen za nedoločen čas s polnim delovnim časom ali s krajšim 
delovnim časom od polnega, če zavarovanec pred tem ni bil 
zaposlen za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

(2) Delodajalec iz prejšnjega odstavka je upravičen do 
vračila dela prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je 
pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas sklenjena po 1. ju-
liju 2013.

(3) Delodajalec iz prvega odstavka tega člena je upravi-
čen do vračila dela prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, 
če je za celotno obdobje, za katero se uveljavlja vračilo, v celoti 
plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 
izdaje odločbe iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.

(4) Izplačevalci nadomestil po predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju, starševskem varstvu ter pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju ter drugi izplačevalci nadomestil se ne 
štejejo za delodajalce.

(5) Delodajalec ni upravičen do vračila dela prispevkov od 
nadomestil, ki jih je izplačal v breme izplačevalcev iz prejšnjega 
odstavka.

3. člen
(1) Delodajalec uveljavi vračilo prispevkov z vlogo, ki 

jo vloži pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) najpozneje v treh me-
secih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
za nedoločen čas.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora delodajalec priložiti:
– pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in izjavo, da 

zavarovanec pri njem predhodno ni bil že zaposlen za nedo-
ločen čas,

– izjavo o tem, ali je uveljavljal vračila prispevkov oziroma 
enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov oziroma 
povratna ali nepovratna sredstva v breme javnih sredstev in 
katere, ter

– izjavo zavarovanca, da pred sklenitvijo te pogodbe o 
zaposlitvi ni bil zaposlen za nedoločen čas pri drugem delo-
dajalcu.

(3) Obrazec vloge za vračilo prispevkov pripravi Zavod in 
ga objavi na svoji spletni strani.

(4) O vlogi iz prvega odstavka tega člena odloča organ 
Zavoda, ki odloča o pravicah iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v skladu s 172. členom ZPIZ-2, z 
odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(5) Organ Zavoda iz prejšnjega odstavka po uradni dol-
žnosti pridobi dokazila, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih 
evidenc v Republiki Sloveniji.

(6) Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: DURS) na zahtevo Zavoda posreduje podatke o višini 
obračunanih prispevkov delodajalca za posameznega zavaro-
vanca iz 157. člena ZPIZ-2, ločeno na zbirni znesek za prvih 
dvanajst mesecev in zbirni znesek za drugih dvanajst mesecev 
zaposlitve. DURS posreduje tudi podatek o tem, ali je deloda-
jalec za celotno obdobje, za katero uveljavlja vračilo, v celoti 
plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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(7) Izplačevalci nadomestil iz četrtega odstavka 2. člena 
tega pravilnika na zahtevo Zavoda posredujejo podatke o na-
domestilih, ki jih je delodajalec izplačal v njihovo breme in za 
katera je uveljavil vračilo.

(8) Zavod ugotovi znesek dela prispevkov za vračilo na 
podlagi podatkov DURS, podatkov o nadomestilih iz prejšnjega 
odstavka in podatkov o že uveljavljenih vračilih oziroma ena-
kovrednih olajšavah iz 7. člena tega pravilnika, ki jih pridobi iz 
uradnih evidenc.

4. člen
Vračilo dela prispevkov se izvede v roku 30 dni po prav-

nomočnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

5. člen
Vračilo dela prispevkov za zavarovance, ki še niso do-

polnili 26 let starosti, se lahko izvede tudi za mesec, v katerem 
zavarovanec dopolni 26 let starosti.

6. člen
Vračilo dela prispevkov za matere, ki skrbijo za otroka do 

tretjega leta starosti, se lahko izvede tudi za mesec, v katerem 
otrok dopolni tri leta starosti.

7. člen
(1) Delodajalec ni upravičen do vračila prispevkov na 

podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je za zavarovance, za katere 
uveljavlja vračilo prispevkov v skladu s tem pravilnikom, že 
uveljavil vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave, ki 
se nanašajo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje na podlagi:

– predpisov o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov,

– predpisov o urejanju trga dela,
– predpisov o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 

2010–2015,
– predpisov o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 

razvoja v Posočju,
– predpisov o spodbujanju skladnega regionalnega ra-

zvoja ali
– drugih predpisov, ki urejajo vračilo, oprostitve oziroma 

olajšave glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje.

(2) Kot enakovredne olajšave iz prejšnjega odstavka se 
ne štejejo olajšave, ki jih je delodajalec uveljavil na podlagi 
predpisov o davku od dohodka pravnih oseb, predpisih o doho-
dnini ali drugih predpisih, ki urejajo davčne olajšave.

8. člen
Če organ Zavoda iz četrtega odstavka 3. člena tega 

pravilnika po izvedenem vračilu prispevkov ugotovi, da je de-
lodajalec uveljavil vračilo prispevkov oziroma enakovredne 
olajšave iz prvega odstavka prejšnjega člena, odloči, da mora 
delodajalec neupravičeno vrnjene prispevke vrniti skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema neupravičeno 
vrnjenih prispevkov.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2013.

Št. 0072-7/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-2611-0053

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

2066. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči 
policistom

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o organizi-
ranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister 
za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o zagotavljanju pravne pomoči policistom

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa način zagotavljanja plačane pravne 

pomoči policistu, pomožnemu policistu in nekdanjemu polici-
stu, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma 
zoper katerega je uveden kazenski ali pravdni postopek zaradi 
opravljanja nalog policije, ki jih je po oceni policije opravil v 
skladu s predpisi.

2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za 

zagotovitev pravne pomoči posamezniku, ki je policiji pomagal 
pri opravljanju njenih nalog in se v zvezi s tem zoper njega 
vodi predkazenski postopek oziroma je zoper njega uveden 
kazenski ali pravdni postopek.

3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na-

slednji pomen:
1. "vlagatelj" je oseba, ki v skladu s tem pravilnikom za-

prosi za pravno pomoč;
2. "upravičenec" je oseba, ki ji je z odločbo generalnega 

direktorja policije ali direktorja policijske uprave zagotovljena 
pravna pomoč;

3. "pravna pomoč" je pravica upravičenca, da mu policija 
od datuma prejema vloge za pravno pomoč dalje, pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja organiziranost in delo v policiji, 
ter v skladu z odvetniško tarifo plačuje:

– stroške predkazenskega, kazenskega ali pravdnega 
postopka do pravnomočnosti sodne odločbe,

– stroške postopka, ki se nadaljuje zaradi vloženega izre-
dnega pravnega sredstva,

– stroške, nastale v postopku za povrnitev s sodno odloč-
bo prisojenih stroškov;

4. "izvajalec pravne pomoči" je odvetnik, ki je v skladu z 
zakonom, ki ureja odvetništvo, vpisan v imenik odvetnikov, ali 
odvetniška družba, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja 
odvetništvo.

2. PISNA VLOGA

4. člen
(1) Postopek za zagotovitev pravne pomoči se začne na 

podlagi pisne vloge vlagatelja.
(2) Policist, zaposlen na generalni policijski upravi, direk-

tor policijske uprave in nekdanji policist vlogo pošlje general-
nemu direktorju policije. Policist, zaposlen na policijski upravi, 
policist zaposlen na območni policijski postaji in pomožni poli-
cist vlogo pošlje direktorju policijske uprave.

(3) Posameznik iz 2. člena tega pravilnika pošlje vlogo 
direktorju policijske uprave, na območju katere je pomagal 
policiji pri opravljanju njenih nalog.

5. člen
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja (osebno ime, datum rojstva, 

naslov stalnega prebivališča);
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– naziv policijske enote, v kateri je zaposlen, če je vla-
gatelj policist, oziroma matične enote, če je vlagatelj pomožni 
policist;

– opis naloge policije, v zvezi s katero vlagatelj zaprosi 
za pravno pomoč;

– dokazilo, s katerim vlagatelj izkaže, da se zoper njega 
vodi predkazenski postopek ali je zoper njega uveden kazenski 
ali pravdni postopek.

6. člen
(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, generalni di-

rektor policije oziroma direktor policijske uprave v treh dneh od 
prejema vloge pozove vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh od 
prejema poziva. Poziv za dopolnitev vloge se praviloma pošlje 
v pisni obliki, o ustnem pozivu pa se v spisu napiše uradni za-
znamek. Če vlagatelj pomanjkljivosti v vlogi ne odpravi v roku, 
se šteje, da vloga ni bila vložena.

(2) Pri vlogi, prejeti z uporabo telekomunikacijskih storitev, 
se šteje, da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot 
podpisnik.

3. OCENA SKLADNOSTI NALOGE S PREDPISI

7. člen
(1) Generalni direktor policije oziroma direktor policijske 

uprave v roku treh dni od prejema popolne vloge imenuje ko-
misijo, ki oceni, ali je bila naloga policije opravljena v skladu 
s predpisi. Komisijo sestavljajo predsednik in vsaj dva člana. 
Komisiji, na njeno zahtevo, nudijo strokovno pomoč tudi drugi 
uslužbenci policije.

(2) Komisija ugotovi dejansko stanje in v ta namen ugotovi 
in obrazloži vsa dejstva, ki so pomembna za odločitev. Komisija 
sprejeto oceno o tem, ali je bila naloga policije opravljena v 
skladu s predpisi, utemelji in obrazloži.

(3) Komisija oceno sprejme v roku, ki praviloma ni daljši 
od osmih dni, in jo v pisni obliki posreduje generalnemu direk-
torju policije oziroma direktorju policijske uprave.

8. člen
Če generalni direktor policije oziroma direktor policijske 

uprave meni, da ocena komisije ni pripravljena v skladu z dru-
gim odstavkom prejšnjega člena ali pa z njo ne soglaša, lahko 
od komisije zahteva dopolnitev obrazložitve dejstev oziroma 
ponovno presojo ugotovljenih dejstev, ali pa imenuje novo 
komisijo.

4. ODLOČANJE O VLOGI

9. člen
(1) Generalni direktor policije oziroma direktor policijske 

uprave odloči o vlogi za pravno pomoč s pisno odločbo.
(2) V obrazložitvi odločbe je treba natančno opredeliti 

nalogo policije, zaradi katere zoper vlagatelja teče postopek, 
in postopek, v katerem se zagotovi pravna pomoč, oziroma na-
vesti razloge, zaradi katerih pravna pomoč ni bila zagotovljena.

(3) Odločba, s katero se odloči o pravni pomoči, se v treh 
dneh pošlje vlagatelju.

(4) Direktor policijske uprave izvod odločbe, skupaj z 
oceno komisije iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika 
ter dokumentacijo, na podlagi katere je komisija sprejela oceno 
skladnosti naloge s predpisi, pošlje tudi Generalni policijski 
upravi.

5. IZVAJANJE PRAVNE POMOČI

10. člen
(1) Izvajalca pravne pomoči izbere upravičenec v skladu 

z zakonom, ki ureja odvetništvo. Upravičenec izbere izvajalca 

v kraju svojega bivališča, v kraju, kjer se vodi predkazenski po-
stopek, ali v kraju sedeža sodišča, pri katerem poteka kazenski 
ali pravdni postopek, razen če to glede na okoliščine primera 
ni mogoče ali smotrno.

(2) Upravičenec ali izvajalec pravne pomoči policiji posre-
dujeta pooblastilo, s katerim je upravičenec za izvajanje pravne 
pomoči pooblastil odvetnika ali odvetniško družbo.

11. člen
(1) Policija plačuje upravičencu vse stroške iz 3. točke 

3. člena tega pravilnika, za postopek, v katerem mu je bila z 
odločbo zagotovljena pravna pomoč.

(2) Če upravičenec želi, da policija plačuje stroške prav-
nega zastopanja neposredno izvajalcu pravne pomoči, policijo 
o tem pisno obvesti. V obvestilu navede naziv in naslov izva-
jalca pravne pomoči.

(3) Policija plačuje stroške izvajalca pravne pomoči na 
podlagi predložitve računa s specifikacijo stroškov. Rok za 
plačilo začne teči z dnem prispetja računa s specifikacijo.

12. člen
Upravičenec ali izvajalec pravne pomoči generalnega 

direktorja policije oziroma direktorja policijske uprave sproti 
seznanjata z vsemi dejanji v postopku ter v 15 dneh po prejemu 
dostavita vse odločitve, s katerimi se odloča v postopku, za 
katerega je bila zagotovljena pravna pomoč.

13. člen
Policija ves čas postopka, na predlog upravičenca, iz-

vajalca pravne pomoči ali na podlagi lastne ocene, izvajalcu 
pravne pomoči nudi strokovne nasvete s področja opravljanja 
nalog policije.

14. člen
(1) Policija lahko plačilo stroškov predkazenskega, kazen-

skega ali pravdnega postopka zavrne, če o dejanjih v postopku 
ali odločitvah pristojnih organov ni bila obveščena na način, 
določen v 12. členu tega pravilnika.

(2) Policija lahko zavrne račun za plačilo potnih stroškov 
in dnevnic izvajalca pravne pomoči, ki ni izbran v skladu z do-
ločbami 10. člena tega pravilnika, ali račun za plačilo stroškov 
predkazenskega, kazenskega ali pravdnega postopka, ki ni v 
skladu z odvetniško tarifo.

(3) Upravičenec ni upravičen do plačila stroškov opomi-
nov zaradi zamujenih plačil ter plačila stroškov, ki so nastali po 
izključni krivdi upravičenca.

15. člen
(1) Upravičenec, ki so mu na podlagi pravnomočne od-

ločbe sodišča prisojeni stroški postopka, stori vse potrebno za 
povrnitev teh stroškov.

(2) Upravičenec dejansko povrnjene stroške v 15 dneh od 
prejema nakaže v proračun Republike Slovenije, vendar največ 
do višine prejetih stroškov pravne pomoči.

(3) Če upravičenec v postopku ne uspe, ni dolžan povrniti 
sredstev pravne pomoči.

6. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Postopki o zahtevkih za zagotovitev pravne pomoči, vlo-

ženih pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvedejo in dokon-
čajo v skladu z določbami Pravilnika o zagotavljanju pravne 
pomoči policistom (Uradni list RS, št. 72/09 in 15/13 – ZODPol).

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 

Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom (Uradni list 
RS, št. 72/09 in 15/13 – ZODPol).
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18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-134/2013
Ljubljana, dne 24. junija 2013
EVA 2013-1711-0023

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

2067. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o izvrševanju zakona o potnih listinah

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena Zakona o potnih 
listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom 
za zunanje zadeve

P R A V I L N I K
 o spremembah Pravilnika o izvrševanju zakona 

o potnih listinah
1. člen

V Pravilniku o izvrševanju zakona o potnih listinah (Ura-
dni list RS, št. 48/09) se v drugem odstavku 15. člena črta 
besedilo "ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno 
fotografiranje in".

2. člen
Tretji odstavek 27. člena se črta.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2122-12/2013
Ljubljana, dne 12. junija 2013
EVA 2013-1711-0006

dr. Gregor Virant l.r.
Minister 

za notranje zadeve

Soglašam!

Karel Erjavec l.r.
Minister 

za zunanje zadeve

2068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu 
potnega lista za tujca in načinu zajemanja 
prstnih odtisov

Na podlagi petega odstavka 98. člena ter za izvrševanje 
98. in 101. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 
57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju 
z ministrom za zunanje zadeve

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o obrazcu potnega lista 

za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
1. člen

V Pravilniku o obrazcu potnega lista za tujca in načinu za-
jemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12) se v drugem 

odstavku 7. člena črta besedilo »ne sme biti izdelana z napravo 
za samopostrežno fotografiranje in«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-93/2013
Ljubljana, dne 12. junija 2013
EVA 2013-1711-0019

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

Soglašam!

Karel Erjavec l.r.
Minister

za zunanje zadeve

2069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi 5., 24., 41., 46., 50., 71., 72. in 76. člena 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 117/06, 56/08, 78/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o izvajanju Zakona o davku od dohodkov 

pravnih oseb

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku od dohodkov 

pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07) se v drugem od-
stavku 5. člena besedilo »Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 
23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb 
in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225 z dne 
20. avgusta 1990, str. 6), zadnjič spremenjene z Direktivo Sve-
ta 2006/98/ES o prilagoditvah nekaterih direktiv na področju 
obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 
z dne 20. decembra 2006, str. 129) (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 90/435/EGS)« nadomesti z besedilom »Direktive Sve-
ta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu 
obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav 
članic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. decembra 2011, 
str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/96/EU)«.

2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »Direktive 

90/435/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive 2011/96/EU«.
V drugem odstavku se besedilo »Direktive 90/435/EGS« 

nadomesti z besedilom »Direktive Sveta 2011/96/EU«.

3. člen
V Prilogi 1 se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, 

ki se glasi:
»– porez na dobit na Hrvaškem,«,
dosedanja sedma do šestindvajseta alineja pa postanejo 

osma do sedemindvajseta alineja.

4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in 

sestavni del tega pravilnika.
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5. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je priloga in 

sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je priloga in 

sestavni del tega pravilnika.

7. člen
V Prilogi 5 se za šestindvajseto alinejo, na koncu katere 

se podpičje nadomesti s piko, doda sedemindvajseta alineja, 
ki se glasi:

»– družbe po hrvaški zakonodaji: ‚dioničko društvo‘, ‚dru-
štvo s ograničenom odgovornošću‘ in druge družbe, ustano-
vljene po hrvaškem pravu, ki so zavezanke za hrvaški davek 
od dobička.«.

8. člen
V Prilogi 6 se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, 

ki se glasi:
»– porez na dobit na Hrvaškem,«,
dosedanja sedma do šestindvajseta alineja pa postanejo 

osma do sedemindvajseta alineja.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Št. 007-291/2013/14
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-1611-0050

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

PRILOGA 2

(a) družbe, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe 
(SE)* in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 
o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delav-
cev**, ter zadruge, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge 
(SCE)*** in Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 
o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delav-
cev****;

(b) družbe v skladu z belgijsko zakonodajo: ‚société 
anonyme’/‚naamloze vennootschap’, ‚société en commandite 
par actions’/‚commanditaire vennootschap op aandelen’, ‚so-
ciété privée à responsabilité limitée’/‚besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid’, ‚société coopérative à re-
sponsabilité limitée’/‚coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid’, ‚société coopérative à responsabilité illimi-
tée’/ ‚coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprake-
lijkheid’, ‚société en nom collectif’/‚vennootschap onder firma’, 
‚société en commandite simple’/ ‚gewone commanditaire ven-
nootschap’, javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj nave-
denih pravnih oblik, ter druge družbe, ustanovljene v skladu z 
belgijsko zakonodajo, zavezane za belgijski davek od dohodka 
pravnih oseb,

(c) družbe v skladu z bolgarsko zakonodajo: ‚събирателно 
дружество’, ‚командитно дружество’, ‚дружеството 
с ограничена отговорност’, ‚акционерно дружество’, 
‚командитно дружество с акции’, ‚неперсонифицирано 
дружество’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи’, ‚държавни 
предприятия’, ki so ustanovljene v skladu z bolgarsko zakono-
dajo in opravljajo gospodarske dejavnosti;

(d) družbe v skladu s češko zakonodajo: ‚akciová společ-
nost’, ‚společnost s ručením omezeným’;

(e) družbe v skladu z dansko zakonodajo: ‚aktieselskab’ in 
‚anpartsselskab’. Druge družbe, ki so v skladu z Zakonom o dav-
ku od dohodkov pravnih oseb zavezanke za davek, če je njihov 
obdavčljivi dohodek izračunan in obdavčen v skladu s splošnimi 
predpisi davčne zakonodaje, ki veljajo za ‚aktieselskaber’;

(f) družbe v skladu z nemško zakonodajo: ‚Aktienge-
sellschaft‘, ‚Kommanditgesellschaft auf Aktien‘, ‚Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betriebe 
gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts‘, in druge družbe, ustanovljene v skladu z nemško 
zakonodajo, ki so zavezane za nemški davek od dohodkov 
pravnih oseb;

(g) družbe v skladu z estonsko zakonodajo: ‚täisühing’, 
‚usaldusühing’, ‚osaühing’, ‚aktsiaselts’, ‚tulundusühistu’;

(h) družbe, ustanovljene ali že obstoječe v skladu z irsko 
zakonodajo, telesa, registrirana v skladu z Industrial and Pro-
vident Societies Act, ‚building societies’, ustanovljene v skladu 
z Building Societies Acts ter ‚trustee savings banks’ v smislu 
Trustee Savings Banks Act iz leta 1989;

(i) družbe v skladu z grško zakonodajo: ‚ανώνυμη 
εταιρεία’, ‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’ in druge 
družbe, ustanovljene v skladu z grško zakonodajo, ki so zave-
zane za grški davek od dohodka pravnih oseb;

(j) družbe v skladu s špansko zakonodajo: ‚sociedad 
anónima’, ‚sociedad comanditaria por acciones’, ‚sociedad de 
responsabilidad limitada’, tista telesa javnega prava, ki deluje-
jo po zasebnem pravu. Druge družbe, ustanovljene v skladu 
s špansko zakonodajo, ki so zavezane za španski davek od 
dohodka pravnih oseb (‚Impuesto sobre Sociedades’);

(k) družbe v skladu s francosko zakonodajo: ‚société 
anonyme’, ‚société en commandite par actions’, ‚société à re-
sponsabilité limitée’, ‚sociétés par actions simplifiées’, ‚sociétés 
d'assurances mutuelles’, ‚caisses d'épargne et de prévoyance’, 
‚sociétés civiles’, ki so samodejno zavezane za korporacijski 
davek, ‚coopératives’, ‚unions de coopératives’, industrijske in 
gospodarske ustanove in podjetja ter druge družbe, ustanovlje-
ne v skladu s francosko zakonodajo, ki so zavezane za davek 
od dohodka pravnih oseb;

(ka) družbe v skladu s hrvaško zakonodajo: ‚dioničko dru-
štvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ in druge družbe, 
ustanovljene v skladu s hrvaško zakonodajo, ki so zavezane 
za hrvaški davek od dobička;

(l) družbe v skladu z italijansko zakonodajo: ‚società 
per azioni’, ‚società in accomandita per azioni’, ‚società a 
responsibilità limitata’, ‚società cooperative’, ‚società di mutua 
assicurazione’ ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključ-
no ali pretežno gospodarske dejavnosti;

(m) družbe v skladu s ciprsko zakonodajo: ‚εταιρείες‘, kot 
je opredeljena v predpisih o davku od dobička;

(n) družbe v skladu z latvijsko zakonodajo: ‚akciju 
sabiedrība’, ‚sabiedrība ar ierobežotu atbildību’;

(o) družbe, ustanovljene v skladu z litvansko zakonodajo;
(p) družbe v skladu z luksemburško zakonodajo: ‚so-

ciété anonyme’, ‚société en commandite par actions’, ‚société 
à responsabilité limitée’, ‚société coopérative’, ‚société coo-
pérative organisée comme une société anonyme’, ‚associati-
on d'assurances mutuelles’, ‚association d'épargne-pension’, 
‚entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de 
l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des éta-
blissements publics et des autres personnes morales de droit 
public’ in druge družbe, ustanovljene v skladu z luksemburško 
zakonodajo, ki so zavezane za luksemburški davek od dohod-
ka pravnih oseb;

(q) družbe v skladu z madžarsko zakonodajo: ‚közkereseti 
társaság’, ‚betéti társaság’, ‚közös vállalat’, ‚korlátolt felelős-
ségű társaság’, ‚részvénytársaság’, ‚egyesülés’, ‚szövetkezet’;

(r) družbe v skladu z malteško zakonodajo: ‚Kumpaniji ta’ 
Responsabilita’ Limitata’, ‚Soċjetajiet en commandite li l-kapital 
tagħhom maqsum f’azzjonijiet’;
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(s) družbe v skladu z nizozemsko zakonodajo: ‚naamloze 
vennnootschap’, ‚besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid’, ‚Open commanditaire vennootschap’, ‚Coöpe-
ratie’, ‚onderlinge waarborgmaatschappij’, ‚Fonds voor gemene 
rekening’, ‚vereniging op coöperatieve grondslag’, ‚vereniging 
welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietin-
stelling optreedt’ in druge družbe, ustanovljene v skladu z 
nizozemsko zakonodajo, ki so zavezane za nizozemski davek 
od dohodka pravnih oseb;

(t) družbe v skladu z avstrijsko zakonodajo: ‚Aktiengesell-
schaft’, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‚Versicherun-
gsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften', 'Betriebe gewerblicher Art von Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts’, ‚Sparkassen’ in druge družbe, 
ustanovljene v skladu z avstrijsko zakonodajo, ki so zavezane 
za avstrijski davek od dohodka pravnih oseb;

(u) družbe v skladu s poljsko zakonodajo: ‚spółka akcyj-
na’, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’;

(v) gospodarske družbe ali družbe v skladu s civilnim 
pravom, ki imajo gospodarsko obliko, zadruge in javna podjetja, 
ustanovljena v skladu s portugalsko zakonodajo;

(w) družbe v skladu z romunsko zakonodajo: ‚societăți 
pe acțiuni’, ‚societăți în comandită pe acțiuni’, ‚societăți cu 
răspundere limitată’;

(x) družbe v skladu s slovensko zakonodajo: ‚delniška 
družba’, ‚komanditna družba’, ‚družba z omejeno odgovorno-
stjo’;

(y) družbe v skladu s slovaško zakonodajo: ‚akciová spo-
ločnosť’, ‚spoločnosť s ručením obmedzeným’, ‚komanditná 
spoločnosť’;

(z) družbe v skladu s finsko zakonodajo: ‚osakeyhtiö’/‚ak-
tiebolag’, ‚osuuskunta’/‚andelslag’,‚säästöpankki’/‚sparbank’ in 
‚vakuutusyhtiö’/ ‚försäkringsbolag’;

(aa) družbe v skladu s švedsko zakonodajo: ‚aktiebolag’, 
‚försäkringsaktiebolag’, ‚ekonomiska föreningar’, ‚sparbanker’, 
‚ömsesidiga försäkringsbolag’, ‚försäkringsföreningar’;

(ab) družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združe-
nega kraljestva.

PRILOGA 3

(a) družbe (SE), ustanovljene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2011 o statutu evropske družbe 
in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolni-
tvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev, ter zadru-
ge (SCE), ustanovljene v skladu z Uredbo (ES) št. 1435/2003 z 
dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) in Direk-
tivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta 
evropske zadruge (SCE) glede udeležbe delavcev;

(b) družbe po belgijskem pravu: ‚société anonyme‘/‚naa-
mloze vennootschap‘, ‚société en commandite par actions‘/‚com-
manditaire vennootschap op aandelen‘, ‚société privée à 
responsabilité limitée‘/‚besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative à responsabilité limi-
tée‘/‚coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelij-
kheid‘, ‚société coopérative à responsabilité illimitée‘/‚coöpera-
tieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid‘, ‚société 
en nom collectif‘/‚vennootschap onder firma‘, ‚société en com-
mandite simple‘/‚gewone commanditaire vennootschap‘, tista 
javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj navedenih pravnih 
oblik, in druge družbe, ustanovljene po belgijskem pravu, ki so 
zavezane za belgijski davek od dohodkov pravnih oseb;

(c) družbe po bolgarskem pravu: ‚събирателното 
дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството 
с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, 
‚командитното дружество с акции‘, ‚кооперации‘, 
‚кооперативни съюзи‘, in ‚държавни предприятия‘, ustanovlje-
ne po bolgarskem pravu, ki opravljajo gospodarsko dejavnost;

(d) družbe po češkem pravu: ‚akciová společnost‘ in ‚spo-
lečnost s ručením omezeným‘;

(e) družbe po danskem pravu: ‚aktieselskab‘ in ‚anparts-
selskab‘ in druge družbe, ki so zavezane za davek v skladu 
z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, če so njihovi 
obdavčljivi dohodki izračunani in obdavčeni v skladu s splošni-
mi predpisi davčne zakonodaje, ki veljajo za ‚aktieselskaber‘;

(f) družbe po nemškem pravu: ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Kom-
manditgesellschaft auf Aktien‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betriebe gewerblicher Art 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts‘, in druge 
družbe, ustanovljene po nemškem pravu, ki so zavezane za 
nemški davek od dohodkov pravnih oseb;

(g) družbe po estonskem pravu ‚täisühing’, ‚usaldusü-
hing’, ‚osaühing’, ‚aktsiaselts’ in ‚tulundusühistu’;

(h) družbe, ustanovljene ali že obstoječe po irskem pravu, 
organi, registrirani po ‚Industrial and Provident Societies Act‘, 
‚building societies‘, ustanovljene po ‚Building Societies Acts‘, 
ter ‚trustee savings banks‘ v smislu ‚Trustee Savings Banks 
Act‘ iz leta 1989;

(i) družbe po grškem pravu: ‚ανώνυμη εταιρεία’ in ‚εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’;

(j) družbe po španskem pravu: ‚sociedad anónima’, ‚socie-
dad comanditaria por acciones‘, ‚sociedad de responsabilidad limi-
tada‘‚ in tisti organi javnega prava, ki delujejo po zasebnem pravu;

(k) družbe po francoskem pravu: ‚société anonyme‘, ‚so-
ciété en commandite par actions‘, ‚société à responsabilité limi-
tée’, ‚sociétés par actions simplifiées’, ‚sociétés d’assurances 
mutuelles’, ‚caisses d’épargne et de prévoyance’, ‚sociétés 
civiles’, ki so samodejno zavezane za davek od dohodkov 
pravnih oseb, ‚coopératives’, ‚unions de coopératives’, indu-
strijske in trgovske javne ustanove in podjetja ter druge družbe, 
ustanovljene po francoskem pravu, ki so zavezane za francoski 
davek od dohodkov pravnih oseb;

(ka) družbe po hrvaškem pravu: ‚dioničko društvo’, ‚dru-
štvo s ograničenom odgovornošću’ in druge družbe, ustano-
vljene po hrvaškem pravu, ki so zavezane za hrvaški davek 
od dobička;

(l) družbe po italijanskem pravu: ‚società per azioni’, 
‚società in accomandita per azioni’, ‚società a responsabilità 
limitata’, ‚società cooperative’, ‚società di mutua assicurazione’ 
ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključno ali pretežno 
gospodarske dejavnosti;

(m) družbe (‚εταιρείες’) po ciprskem pravu, kot so oprede-
ljene v zakonih o davku od dohodkov;

(n) družbe po latvijskem pravu: ‚akciju sabiedrība’ in 
‚abiedrība ar ierobežotu atbildību’;

(o) družbe, ustanovljene po litvanskem pravu;
(p) družbe po luksemburškem pravu: ‚société anonyme’, 

‚société en commandite par actions’, ‚société à responsabilité 
limitée’, ‚société coopérative’, ‚société coopérative organisée 
comme une société anonyme’, ‚association d’assurances mu-
tuelles’, ‚association d’épargne-pension’, ‚entreprise de nature 
commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, 
des syndicats de communes, des établissements publics et 
des autres personnes morales de droit public’, in druge druž-
be, ustanovljene po luksemburškem pravu, ki so zavezane za 
luksemburški davek od dohodkov pravnih oseb;

(q) družbe po madžarskem pravu: ‚közkereseti társaság’, 
‚betéti társaság’, ‚közös vállalat’, ‚korlátolt felelősségű társa-
ság’, ‚részvénytársaság’, ‚egyesülés’, ‚közhasznú társaság’ in 
‚szövetkezet’;

(r) družbe po malteškem pravu: ‚Kumpaniji ta’ Responsa-
bilita Limitata’ in ‚Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom 
maqsum f’azzjonijiet’;

(s) družbe po nizozemskem pravu: ‚naamloze venno-
otschap’, ‚besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid’, ‚open commanditaire vennootschap’, ‚coöperatie’, 
‚onderlinge waarborgmaatschappij’, ‚Fonds voor gemene re-
kening’, ‚vereniging op coöperatieve grondslag’ in ‚vereniging 
welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstel-
ling optreedt’ ter druge družbe, ustanovljene po nizozemskem 
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pravu, ki so zavezane za nizozemski davek od dohodkov 
pravnih oseb;

(t) družbe po avstrijskem pravu: ‚Aktiengesellschaft’, ‚Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung’ in ‚Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften’;

(u) družbe po poljskem pravu: ‚spółka akcyjna’ in ‚spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością’;

(v) gospodarske družbe ali družbe po civilnem pravu, ki 
imajo gospodarsko obliko, pa tudi druge pravne osebe, ki opra-
vljajo trgovske ali industrijske dejavnosti, in ki so ustanovljene 
po portugalskem pravu;

(w) družbe po romunskem pravu: ‚societăți pe acțiuni’, 
‚societăți în comandită pe acțiuni’ in ‚societăți cu răspundere 
limitată’;

(x) družbe po slovenskem pravu: ‚delniška družba’, ‚ko-
manditna družba’ in ‚družba z omejeno odgovornostjo’;

(y) družbe po slovaškem pravu: ‚akciová spoločnosť’, ‚spo-
ločnosť s ručením obmedzeným’ in ‚komanditná spoločnosť’;

(z) družbe po finskem pravu: ‚osakeyhtiö’/‚aktiebolag’, 
‚osuuskunta’/‚andelslag’, ‚säästöpankki’/‚sparbank’ in ‚vakuu-
tusyhtiö’/‚försäkringsbolag’;

(aa) družbe po švedskem pravu: ‚aktiebolag’, ‚bankaktie-
bolag’, ‚försäkringsaktiebolag’, ‚ekonomiska föreningar’, ‚spar-
banker’ in ‚ömsesidiga försäkringsbolag‘;

(ab) družbe, ustanovljene po pravu Združenega kraljestva.

PRILOGA 4

– impôt des sociétés / vennootschapsbelasting v Belgiji,
– корпоративен данък v Bolgariji,
– daň z příjmů právnických osob na Češkem,
– selskabsskat na Danskem,
– Körperschaftsteuer v Nemčiji,
– tulumaks v Estoniji,
– corporation tax na Irskem,
– φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα v Grčiji,
– impuesto sobre sociedades v Španiji,
– impôt sur les sociétés v Franciji,
– porez na dobit na Hrvaškem,
– imposta sul reddito delle società v Italiji,
– φόρος εισοδήματος na Cipru,
– uzņēmumu ienākuma nodoklis v Latviji,
– pelno mokestis v Litvi,
– impôt sur le revenu des collectivités v Luksemburgu,
– társasági adó na Madžarskem,
– taxxa fuq l-income na Malti,
– vennootschapsbelasting na Nizozemskem,
– Körperschaftsteuer v Avstriji,
– podatek dochodowy od osób prawnych na Poljskem,
– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas na 

Portugalskem,
– impozit pe profit v Romuniji,
– davek od dobička pravnih oseb v Sloveniji,
– daň z príjmov právnických osôb na Slovaškem,
– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund na Fin-

skem,
– statlig inkomstskatt na Švedskem,
– corporation tax v Združenem kraljestvu.

2070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o subvencioniranju bivanja 
študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D in 109/12) minister za izobraževanje, zna-
nost in šport izdaja

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

o subvencioniranju bivanja študentov

1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni 

list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10 in 46/12) se v 23. členu 
na koncu prvega odstavka doda novi stavek, ki se glasi: »Če 
ima po izteku trajanja študijskega programa iz prejšnjega stav-
ka študent status študenta skladno s 70. členom Zakona o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), se mu 
subvencija dodeli tudi za ta čas.«.

Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku se črta stavek: »Izjema 

velja le v primeru, določenem v tretjem odstavku tega člena.«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za 
subvencioniranje bivanja v študijskem letu 2013/2014.

Št. 0070-99/2013/10
Ljubljana, dne 17. junija 2013
EVA 2013-3330-0102

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

2071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o označevanju čebelnjakov 
in stojišč

Na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega od-
stavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 
110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 
– ZdZPVHVVR) in četrtega odstavka 156. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) 
ter drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih 
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 
23/13 – ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

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

o označevanju čebelnjakov in stojišč

1. člen
V Pravilniku o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list 

RS, št. 117/08) se v 3. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. čebelnjak je prostor, kjer so nameščene čebelje dru-

žine, kot so:
– postavljen stalni objekt z naseljenimi čebeljimi panji,
– geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali urbani pro-

stor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji, in
– postavljena premična prevozna enota z naseljenimi 

čebeljimi panji;«.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6. registrska oznaka čebelnjaka je tablica, na kateri je 

napisana registrska številka čebelnjaka.«.

2. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »ministrstvo« na-

domesti z besedilom »Uprava za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.

V tretjem odstavku se beseda »ministrstva« nadomesti z 
besedilom »z delovnega področja ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo«.
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3. člen
V 5. členu, v drugem odstavku 7., v prvem, drugem in tre-

tjem odstavku 11., v prvem in drugem odstavku 13. in drugem 
odstavku 14. člena se beseda »ministrstvo« v vseh sklonih 
nadomesti z besedo »uprava« v ustreznem sklonu.

4. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se 

lahko čebelnjak, ki je registriran začasno za obdobje do šest 
mesecev, označi s kopijo veterinarskega potrdila za promet s 
čebelami, izdanega na podlagi predpisov, ki določajo ukrepe 
za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni 
čebel. Čebelar označi čebelnjak takoj po namestitvi čebel.«.

5. člen
V prvem odstavku 7. člena se tretja alineja spremeni tako, 

da se glasi:
»– kratica pristojnega organa, ki izdaja registrske številke 

– velikost črk najmanj 5 mm.«.

6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(registracija čebelnjaka)

(1) Vsak čebelnjak mora biti registriran v registru čebel-
njakov.

(2) Vlogo za registracijo čebelnjaka mora vložiti čebelar 
na upravo najpozneje 30 dni po naselitvi čebelnjaka.

(3) Vloga za registracijo čebelnjaka mora vsebovati naj-
manj:

– podatke o kmetijskem gospodarstvu ali navedbo 
KMG-MID, če je kmetijsko gospodarstvo že registrirano v skla-
du s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;

– ime ali naziv ter naslov ali sedež čebelarja;
– enotno matično številko občana oziroma matično števil-

ko poslovnega subjekta ali davčno številko;
– podatke iz katastra (katastrska občina, parcela) in geo-

grafske koordinate lokacije (N,E, po ETRS89), kjer stoji čebel-
njak; če najdaljša sekanta parcele ne presega 50 m, koordinate 
niso obvezne;

– število čebeljih družin;
– datum vloge, podpis čebelarja in podpis nosilca kmetij-

skega gospodarstva, če ta ni isti kot čebelar.
(4) Ob registraciji čebelnjaka uprava izda čebelarju regi-

strsko oznako in obvestilo o vpisu v register čebelnjakov.
(5) Čebelar, ki je že registriran v registru čebelnjakov, 

lahko registrira začasni čebelnjak za obdobje do največ šest 
mesecev. Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena 
odda čebelar vlogo za registracijo začasnega čebelnjaka pred 
nameravanim premikom čebel na začasni čebelnjak veterinar-
ju, ki potrjuje izjavo za promet s čebelami, v skladu s predpisi, 
ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in 
preprečevanje bolezni čebel. V vlogi poleg podatkov o premiku 
navede podatke iz druge, četrte in pete alineje tretjega odstav-
ka tega člena ter trajanje registracije začasnega čebelnjaka.

(6) Če parcela, na kateri namerava čebelar registrirati 
čebelnjak, ni v njegovi lasti, mora čebelar pridobiti soglasje 
lastnika parcele o dovolitvi postavitve čebelnjaka.«.

7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(označevanje in registracija stojišč)

(1) Registracijo stojišč opravi odgovorna oseba za vode-
nje seznama stojišč izvajalca pašnega reda, ki je določena in 
potrjena z vlogo za potrditev ali dopolnitev pašnega reda po 

predpisih, ki urejajo čebelarski pašni red. Ob registraciji stojišča 
je treba navesti naslednje podatke:

– ime in priimek odgovorne osebe za registracijo stojišč;
– podatke iz katastra (katastrska občina, parcela) in ge-

ografske koordinate lokacije (N,E, po ETRS89), stojišča; če 
najdaljša sekanta parcele ne presega 50 m, koordinate niso 
obvezne;

– kapaciteto stojišča, izraženo v številu čebeljih družin;
– datum registracije.
(2) Uprava dodeli registrsko številko stojišča na podlagi 

registracije iz prejšnjega odstavka ter ob izpolnjevanju pogojev, 
določenih s predpisom, ki ureja pašne rede.

(3) Čebelar mora na stojišču takoj po namestitvi čebel 
na vidnem mestu namestiti kopijo veterinarskega potrdila za 
promet s čebelami ter ime izvajalca pašnega reda.

(4) Čebelje družine se sme premikati samo na registrirano 
stojišče.«.

8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(sporočanje sprememb v register čebelnjakov)

(1) Vsak čebelar mora vse spremembe in popravke podat-
kov iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika, razen števila 
čebeljih družin, sporočiti v register čebelnjakov najpozneje v 
30 dneh po spremembi oziroma še pred uveljavljanjem kakr-
šnihkoli pomoči, olajšav ali finančnih podpor po predpisih.

(2) Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti 
podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih 
čebelnjakih, in sicer na dan 15. april in 31. oktober. Podatke 
je treba sporočiti najpozneje do 25. maja za oba predhodna 
datuma. Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z 
rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na dan popisa.

(3) Če je čebelnjak na dan popisa prazen in čebelar v tem 
čebelnjaku še namerava čebelariti, za število čebeljih družin 
prijavi vrednost nič.

(4) Če čebelnjak ni naseljen, to je v primeru, ko v čebelnja-
ku dve leti ni nameščenih čebel, kar se ugotavlja iz uradnih evi-
denc in na podlagi kontrol, mora čebelar pristojni službi uprave 
vrniti registrsko oznako čebelnjaka. Po vrnitvi registrske oznake 
se čebelnjak črta iz registra čebelnjakov po uradni dolžnosti.

(5) Premiki čebel se vpisujejo v register čebelnjakov na 
podlagi potrjenih izjav za promet s čebelami v skladu s predpisi, 
ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in 
preprečevanje bolezni čebel.

(6) Če čebelar podatkov o številu čebeljih družin ne javi v 
roku iz drugega odstavka tega člena, se za izvajanje ukrepov 
kmetijske politike upošteva zadnje sporočeno stanje števila 
čebeljih družin.«.

9. člen
(prehodna določba)

Registrske oznake s podatki iz prvega odstavka 7. člena 
Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list 
RS, št. 117/08) se lahko uporabljajo do porabe zalog, vendar 
najpozneje do 1. januarja 2018.

10. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-412/2012
Ljubljana, dne 10. junija 2013
EVA 2012-2330-0214

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje
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2072. Navodilo za obračun in plačilo dajatve 
od začasnega ali občasnega dela

Na podlagi četrtega odstavka 27.f člena Zakona o ureja-
nju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13) 
izdaja minister za finance

N A V O D I L O 
za obračun in plačilo dajatve od začasnega  

ali občasnega dela

1. člen
Delodajalci, ki na podlagi pogodbe o opravljanju začasne-

ga ali občasnega dela, izplačajo upravičencu dohodek na pod-
lagi opravljenega začasnega ali občasnega dela, obračunajo 
dajatev od začasnega ali občasnega dela na obrazcu, ki je kot 
Priloga 1 sestavni del tega navodila.

2. člen
Delodajalci, ki na podlagi pogodbe o opravljanju zača-

snega ali občasnega dela izplačajo upravičencu dohodek na 
podlagi opravljenega začasnega ali občasnega dela, predlo-
žijo obračun dajatve v elektronski obliki po sistemu eDavki na 
spletni naslov: http://edavki.durs.si, in sicer najkasneje na dan 
izplačila dohodka hkrati z obračunom davčnega odtegljaja.

3. člen
Obračunana dajatev od začasnega ali občasnega dela 

se nakaže na dan predložitve obračuna pristojnemu davčnemu 
organu, in sicer:

1. obračunana koncesijska dajatev na Prehodni davčni 
podračun – proračun države SI56 0110-0888-1000-030, z re-
ferenco: SI19 davčna številka zavezanca – 89001,

2. v polje koda namena se vpiše TAXS,
3. v polje BIC banke prejemnika se vpiše BSLJSI2X.

4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 
2013.

Št. 007-386/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-1611-0067

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

Priloga
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PRILOGA 1 

 
OBRAČUN DAJATVE OD ZAČASNEGA ALI OBČASNEGA DELA 

 
 
PODATKI O DELODAJALCU, KI ZAGOTAVLJA ZAČASNA ALI OBČASNA DELA 
UPOKOJENCEM: 
 
 
Firma oziroma ime in priimek:……………………………………………………………………………. 
Naslov:………………………………………………………………………………………………………                               
Davčna številka:    
 

Znesek v eurih s centi 
1. Osnova za obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela  

2. Število oseb za katere se predlaga obračun dajatve od 
začasnega ali občasnega dela  

3. Znesek obračunane dajatve od začasnega ali občasnega dela 
za plačilo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: ________________       Žig in podpis odgovorne osebe:  _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(1) Osnova za obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela je vsako posamezno bruto izplačilo 
fizični osebi – upokojencu za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi Zakona o urejanju trga dela 
(Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13; v nadaljnjem besedilu ZUTD). Delodajalec vpiše 
seštevek vseh osnov za izračun dajatve od začasnega ali občasnega dela od dohodkov izplačanih 
upokojencem na posamezen dan, za katere delodajalec predlaga tudi obračun davčnega odtegljaja. 
 
(2) Število oseb za katere se predlaga obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela: 
delodajalec vpiše število oseb, za katere predlaga obračun dajatev od začasnega ali občasnega dela. 
 
(3) Znesek obračunane dajatve od začasnega ali občasnega dela za plačilo je zmnožek osnove za 
obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela ter stopnje, ki je skladna s 27.e členom ZUTD.  
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2073. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v maju 2013

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o 
načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za 
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, 
št. 21/13), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu 
trošarine za komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za 
energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen 
(Uradni list RS, št. 16/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe 
o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, 
št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 
82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 
59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 
101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 
103/12, 15/13, 28/13, 31/13 in 45/13) minister za finance 
objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v maju 2013

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro-
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
48/12 in 109/12) za obdobje od 1. maja 2013 do 31. maja 2013 
znaša 416,47 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-428/2013/6
Ljubljana, dne 18. junija 2013
EVA 2013-1611-0079

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

USTAVNO SODIŠČE
2074. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka 

o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Ribnica, kolikor kategorizira javno 
pot "Ograje–Grebenje" v delu, ki poteka 
po zemljiščih parc. št. 576/2 in 576/3, 
obe k. o. Slemena

Številka: U-I-167/12-6
Datum: 13. 6. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na pobudo Ivanke Mestek Žagar in Antona 
Žagarja, oba Velike Lašče, ki ju zastopa Odvetniška pisarna 
LMR, d. o. o., Ljubljana, na seji 13. junija 2013

o d l o č i l o:

1. Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 33/12), kolikor kategorizira 
javno pot "Ograje–Grebenje" v delu, ki poteka po zemljiščih 
parc. št. 576/2 in 576/3, obe k. o. Slemena, se razveljavi.

2. Pobudnika sama nosita svoje stroške postopka s po-
budo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnika izpodbijata 4. člen Odloka o kategorizaciji 

občinskih javnih cest v Občini Ribnica (v nadaljevanju Odlok 
o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot "Ograje–Gre-
benje" v delu, ki naj bi potekala po njunih zemljiščih. Odlok o 
kategorizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 
69. členom Ustave ter z 19. členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – 
v nadaljevanju ZJC-B). Pobudnika navajata, da Občina Ribnica 
z njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po 
katerih poteka sporna javna pot, niti jima ni zemljišč odvzela v 
razlastitvenem postopku.

2. Občina na navedbe v pobudi ni odgovorila.

B.
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika 

lastnika zemljišč parc. št. 576/2 in 576/3, obe k. o. Slemena, 
po katerih po njunih navedbah poteka lokalna cesta "Ogra-
je–Grebenje". Pobudnika zato izkazujeta pravni interes za za-
četek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
kategorizaciji, kolikor se nanaša na lokalno cesto, ki poteka po 
njunih zemljiščih. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede 
na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo 
z odločanjem o stvari sami.

4. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem 
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti 
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih 
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne 
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki 
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev 
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, 
naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko 
opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, 
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem 
sta zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi 
ali odškodnina.

5. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v nadaljevanju 
ZCes-1). Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega 
pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in 
pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 
je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem 
odstavku 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike 
Slovenije, občinske pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi 
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – ZJC). Občina dolo-
čeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana 
javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih 
cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki 
jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina 
takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom 
oziroma v postopku razlastitve.

6. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih 
so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, 
sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so 
takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni 
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika 
ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Ura-
dni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Občina pred 
kategorizacijo lokalne ceste "Ograje–Grebenje" s pobudnikoma 
ni sklenila pravnega posla za pridobitev njunih zemljišč, po ka-
terih poteka lokalna cesta. Zoper njuni nepremičnini tudi ni bil 
izveden postopek razlastitve, zato je 4. člen Odloka o kategori-
zaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 
4. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega 
v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. 
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Ustavno sodišče je zato 4. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor 
kategorizira lokalno cesto "Ograje–Grebenje" v delu, ki pote-
ka po zemljiščih parc. št. 576/2 in 576/3, obe k. o. Slemena, 
razveljavilo (1. točka izreka). Ker je Ustavno sodišče ugotovilo 
neskladje izpodbijanega dela Odloka o kategorizaciji z Ustavo 
že iz navedenih razlogov, ni presojalo še njegove skladnosti z 
19. členom ZJC-B.

7. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče naloži Ob-
čini plačilo njunih stroškov postopka, saj naj bi Občino opozo-
rila, da bosta vložila pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti spornega dela Odloka o kategorizaciji, 
če ne bodo uredili medsebojnih razmerij. Opozorila naj bi jo 
tudi, da je Ustavno sodišče sprejelo že vrsto enakih odločitev 
o protiustavnosti občinskih predpisov o kategorizaciji javnih 
cest. Pobudnika navedenega ne izkažeta. Po prvem odstavku 
34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak 
udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne 
odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, 
je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.

C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tre-

tjega odstavka 45. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS 
v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki 
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klam-
pfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna 
Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je spre-
jelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

2075. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot 
št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka 
po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh

Številka: U-I-26/12-11
Datum: 13. 6. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na pobudo Bojane Penca, Novo mesto, 
na seji 13. junija 2013

o d l o č i l o:

1. Člen 8 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12 in 59/12), kolikor 
kategorizira javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka 
po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, se razveljavi.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/09), kolikor je 
kategoriziral javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki je po-
tekal po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnica je vložila pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Od-
lok/09), kolikor kategorizira javno pot "Mali Slatnik" v delu, ki naj 

bi potekala po njenem in bratovem zemljišču. O kategorizaciji 
javne poti naj ne bila obveščena, niti naj ji ne bi bila ponujena 
odškodnina oziroma sklenitev pravnega posla. Za sporno javno 
pot naj bi izvedela, ko je pridobila lokacijsko informacijo.

2. Mestna občina Novo mesto odgovarja, da je na podlagi 
10. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Novo mesto (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji) prenehal 
veljati Odlok/09. Zato predlaga zavrženje ali zavrnitev pobude 
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odlo-
ka/09. Navaja, da je v pripravi sprememba Odloka o kategori-
zaciji, na podlagi katere pot št. 795194 (pravilno 795491) "Mali 
Slatnik" ne bo več kategorizirana.

3. Pobudnica je na podlagi odgovora Mestne občine iz 
istih razlogov razširila pobudo še na 8. člen Odloka o kategori-
zaciji, kolikor kategorizira javno pot po njenem zemljišču.

B. – I.
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko 

da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po 
drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes 
podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov 
pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti 
pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev 
pobudnikovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja nje-
govega pravnega položaja.

5. Odlok/09 je bil z uveljavitvijo Odloka o kategorizaciji 
razveljavljen. Ker gre za predpis, ki je prenehal veljati med 
postopkom pred Ustavnim sodiščem, lahko Ustavno sodišče 
o njegovi ustavnosti in zakonitosti odloča samo ob izpolnjenih 
pogojih iz drugega odstavka 47. člena ZUstS. Eden od teh 
pogojev je tudi pravovarstvena potreba pobudnikov. Ta obstaja, 
če bi se z ugotovitvijo morebitne protiustavnosti in nezakoni-
tosti izpodbijanega predpisa odpravile posledice, ki so nastale 
zaradi izpodbijanega predpisa (prvi odstavek 47. člena ZU-
stS). Ker je z Odlokom o kategorizaciji po isti parceli ponovno 
kategorizirana javna pot, le z morebitno ugoditvijo pobudi za 
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbija-
nega predpisa, ki več ne velja, teh posledic ni mogoče odpra-
viti. Pobudnica tako ne izkazuje pogojev iz drugega odstavka 
47. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/09 zavrglo 
(2. točka izreka).

B. – II.
6. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnica 

lastnica zemljišča parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, po kate-
rem po njenih navedbah in navedbah nasprotne udeleženke 
poteka javna pot "Mali Slatnik". Pobudnica zato izkazuje pravni 
interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 
Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno pot, ki 
poteka po njenem zemljišču. Pobude za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji Ustavno 
sodišče ni pošiljalo v odgovor nasprotni udeleženki, saj je ta 
imela možnost, da odgovori na vse zatrjevane neskladnosti 
Odloka/09, s katerim je bila na isti parceli pobudnice ponovno 
kategorizirana javna pot. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo 
in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena 
ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

7. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem 
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti 
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih 
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne 
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki 
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev 
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, 
naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko 
opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, 
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ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem 
sta zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi 
ali odškodnina.

8. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v nadaljevanju 
ZCes-1). Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega 
pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in 
pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 
je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem 
odstavku 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike 
Slovenije, občinske pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi 
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – ZJC). Občina dolo-
čeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana 
javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih 
cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki 
jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina 
takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom 
oziroma v postopku razlastitve.

9. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih 
so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, 
sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so 
takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni 
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastni-
ka ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, 
Uradni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Mestna 
občina pred kategorizacijo javne poti "Mali Slatnik" s pobudnico 
ni sklenila pravnega posla za pridobitev njenega zemljišča, po 
katerem poteka javna pot. Zoper njeno nepremičnino tudi ni bil 
izveden postopek razlastitve, zato je 8. člen Odloka o katego-
rizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. 
Ker 8. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno 
posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom 
Ustave. Ustavno sodišče je zato 8. člen Odloka o kategorizaciji, 
kolikor kategorizira javno pot "Mali Slatnik" v delu, ki poteka 
po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, razveljavilo 
(1. točka izreka).

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

tretjega odstavka 45. člena in tretjega odstavka 25. člena 
ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta 
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, 
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
2076. Povprečne efektivne obrestne mere 

za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank 
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2013

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošni-
ških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka Slovenije

P O V P R E Č N E 
E F E K T I V N E   O B R E S T N E   M E R E

za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank  
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2013

Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način 
iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene 

ročnosti in zneske potrošniških kreditov so po stanju na dan 
1. 6. 2013 znašale:

Standardizirani potrošniški kredit
Povprečne efektivne 
obrestne mere (v  %)*

1 2
2 meseca 200 EUR 178,4**
4 mesece 500 EUR 52,9
6 mesecev 1.000 EUR 24,7

12 mesecev 2.000 EUR 13,9
36 mesecev 4.000 EUR 10,2

10 let 20.000 EUR 6,6

* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.

Ljubljana, dne 26. junija 2013

Marko Kranjec l.r.
Guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2077. Splošni Akt o uporabi sistema RDS

Na podlagi drugega odstavka 172. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) 
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o uporabi sistema RDS

1. člen
(vsebina akta)

Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema 
RDS za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenč-
nem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.

2. člen
(pojmi)

Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1), imajo v 
tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:

1. Sistem RDS (Radio Data System – radijski podatkovni 
sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne zvokovne 
radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 
108,0 MHz.

2. CENELEC je evropski komite za elektrotehniško stan-
dardizacijo.

3. Standard CENELEC EN50067 je CENELEC standard, 
ki predpisuje način uporabe sistema RDS za zvokovne radio-
difuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz 
do 108,0 MHz.

4. Program je radijski program, za katerega je izdano 
dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti.

5. Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša 
prek sistema RDS.

6. PI (Program Identification – identifikacija programa) 
je podatkovna skupina, ki vsebuje 16 bitno kodo namenjeno 
identifikaciji programa.

7. PS (Program Service – program) je podatkovna skupi-
na, ki vsebuje osemznakovno ime programa namenjeno statič-
nemu prikazu imena programa na sprejemniku.
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8. TP (Traffic Program – cestnoprometni program) je po-
datkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifikacijo progra-
ma, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana 
prek zastavice v podatkovni skupini TA.

9. TA (Traffic Announcement – cestnoprometno obvestilo) 
je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za signalizacijo 
obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja trenutno 
oddaja.

10. Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice 
postavljen na logično vrednost 1.

11. CT (Clock Time – čas) je podatkovna skupina, ki vse-
buje informacije o točnem času in datumu.

12. AF (Alternative Frequencies – druge frekvence) je 
podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih frekven-
cah za isti program kot je ta, ki ga oddaja radijska postaja, ki 
uporablja podatkovno skupino AF.

13. RP (Radio Paging – radijski osebni klic) je podatkovna 
skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega klica prek 
sistema RDS.

14. Sistem osebnega klica (paging) prek sistema RDS 
je javna telekomunikacijska storitev namenjena prenašanju 
sporočil prek sistema RDS.

15. EON (Enhaced Other Networks – druge mreže) je 
podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih programih.

16. Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z Zako-
nom o računanju časa (Uradni list RS, št. 13/93, 8/96).

3. člen
(splošna določila)

(1) Sistem RDS lahko uporabljajo imetniki odločbe o do-
delitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem področju od 87,5 MHz 
do 108,0 MHz, ki

a. so zaprosili agencijo za uporabo sistema RDS ali
b. so v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco nave-

dli, da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS
in jim je agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc pred-
pisala kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime 
programa za podatkovno skupino PS.

(2) Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom CE-
NELEC EN50067.

(3) Zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem podro-
čju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, mo-
rajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovni skupino 
PS v skladu s 4. in 5. členom tega akta in v skladu z odločbo o 
dodelitvi radijskih frekvenc.

(4) Podatkovne skupine, katerih uporaba v tem aktu ni 
posebej določena, se uporabljajo v skladu s standardom CE-
NELEC EN50067.

4. člen
(Podatkovna skupina PI)

(1) Kodo za podatkovno skupino PI določi agencija z 
odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi programa za 
katerega se izdaja odločba.

(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko 
postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je 
dodeljena samo ena koda za podatkovno skupino PI, ki mora 
biti različna od drugih dodeljenih kod.

5. člen
(Podatkovna skupina PS)

(1) Osemznakovno ime programa za podatkovno skupino 
PS določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na 
podlagi imena programa za katerega se izdaja odločba v skla-
du s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa za 
podatkovno skupino PS, določenimi v tem aktu.

(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko 
postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je 
dodeljeno samo eno osemznakovno ime programa za podat-
kovno skupino PS, ki mora biti različno od drugih dodeljenih 
osemznakovnih imen programov.

(3) Za podatkovno skupino PS se sme uporabljati samo 
osemznakovno ime programa iz odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc, ki se ne sme časovno spreminjati ali vsebovati dru-
gih besedil ali znakov. Sprememba podatkovne skupine PS je 
dovoljena samo v primeru časovne delitve uporabe radijske 
postaje (time sharing) glede na program, ki se oddaja v skladu 
z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.

(4) Za tvorjenje osemznakovnega imena programa za 
podatkovno skupino PS se uporabljajo naslednja pravila:

1. Uprabljajo se znaki v skladu s standardom CENELEC 
EN50067.

2. Za osnovo za tvorjenje osemznakovnega imena se 
vzame ime programa za katerega se izdaja odločba o dodelitvi 
radijskih frekvenc. Tako se dobi začetno ime.

3. Osnovno ime se dobi iz začetnega imena, tako da se 
odstrani beseda »RADIO« če je ta prisotna, razen v primerih, 
ko je začetno ime brez besede »RADIO« dolgo en ali dva 
znaka.

4. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed se 
med besede doda en presledek.

5. Če je osnovno ime krajše ali enako osem znakov 
(vključno s presledki med besedami) se za ime programa za 
podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano osnovno 
ime.

6. Sredinska poravnava se naredi tako, da se v primeru
a. sodega števila znakov osnovnega imena doda enako 

število presledkov pred in za osnovnim imenom, tako da je 
skupna dolžina imena s presledki osem znakov.

b. lihega števila znakov osnovnega imena doda pred 
in za osnovnim imenom presledke, tako da je za osnovnim 
imenom en presledek več kot pred imenom in skupna dolžina 
imena s presledki osem znakov.

7. Če je osnovno ime daljše od osem znakov, se za ime 
programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko porav-
nano okrajšano osnovno ime.

8. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed 
(lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovne-
ga imena, tako da je razpoznavno ime programa in da skupna 
dolžina imena ne presega osem znakov. Za okrajšanimi bese-
dami se lahko doda piko.

(5) V primerih, ko s pravili za tvorjenje osemznakovnega 
imena programa za podatkovno skupino PS iz točke (4) tega 
člena ni možno ustvariti osemznakovnega imena programa ali 
pa je osemznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz točke 
(4) tega člena enako obstoječemu osemznakovnemu imenu 
programa, lahko agencija določi drugo primerno osemznakov-
no ime za podatkovno skupino PS, tako da je razpoznavno 
ime programa in da osemznakovno ime programa ni enako 
obstoječim osemznakovnim imenom programov.

6. člen
(Podatkovna skupina TP)

(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TP je 
dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, 
ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek 
zastavice v podatkovni skupini TA.

(2) Za program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu 
se šteje program, ki vsaj osemnajstkrat v dnevnem oddajnem 
času vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana 
prek zastavice v podatkovni skupini TA.

7. člen
(Podatkovna skupina TA)

(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA 
je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo pro-
gram, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu in samo v času 
trajanja obvestila o cestnem prometu. Signalizacija obvestila 
o cestnem prometu prek zastavice v podatkovni skupini TA 
mora biti izvedena tako, da zastavica v podatkovni skupini TA 
ni aktivna v delih programa neposredno pred in po obvestilu o 
cestnem prometu.
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(2) Dovoljena je uporaba aktivne zastavice v podatkovni sku-
pini TA skupaj z uporabo neaktivne zastavice v podatkovni skupini 
TP kot signalizacija programa, ki ne vsebuje obvestil o cestnem 
prometu, vendar pa prenaša v podatkovni skupini EON podatke o 
programih, ki vsebujejo tudi obvestila o cestnem prometu.

8. člen
(Podatkovna skupina AF)

Podatkovna skupina AF lahko vsebuje samo podatke o ti-
stih frekvencah, za katere je izdana veljavna odločba o dodelitvi 
radijskih frekvenc za program, ki je enak programu iz odločbe 
o dodelitvi radijskih frekvenc radijske postaje, ki uporablja po-
datkovno skupino AF.

9. člen
(Podatkovna skupina CT)

Če se uporablja podatkovna skupina CT, informacija o 
času (datumu in uri) ne sme odstopati od točnega časa več 
kot eno sekundo.

10. člen
(Podatkovna skupina RP)

(1) Podatkovna skupina RP je namenjena prenosu infor-
macij za storitve osebnega klica (paging) prek sistema RDS.

(2) Podatkovna skupina RP se lahko uporablja le tako, 
da ne ovira delovanja obstoječih storitev osebnega klica prek 
sistema RDS.

11. člen
(Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc)

V odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne ra-
diodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 
108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, se med pogoji uporabe 
radijske postaje navede koda za podatkovno skupino PI in 
osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.

12. člen
(Začetek veljavnosti akta)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati 
Splošni akt o uporabi sistema RDS (Uradni list RS, št. 75/04).

Ljubljana, dne 15. maja 2013
EVA 2013-3330-0033

Franc Dolenc l.r.
Direktor

2078. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
maj 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, maj 2013

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2013 v primerjavi z 
aprilom 2013 je bil –0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2013 
je bil 0,002.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca maja 2013 je bil 0,000.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu maja 2013 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,001.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin 
maja 2013 v primerjavi z aprilom 2013 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do maja 2013 je bil 0,013.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do maja 2013 je bil 0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2013 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do maja 2013 v primerjavi s povprečjem leta 
2012 je bil 0,012.

Št. 9621-127/2013/5
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-1522-0018

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije

2079. Poročilo o gibanju plač za april 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 2013

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2013 je znašala 1516,82 EUR in je bila za 
0,2 % nižja kot za marec 2013.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2013 je znašala 993,16 EUR in je bila za 0,1 % 
nižja kot za marec 2013.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 
2013 je znašala 1514,58 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 
2013 je znašala 991,94 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april 
2013 je znašala 1511,51 EUR.

Št. 9611-182/2013/4
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-1522-0020

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2080. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja 

in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

V skladu z veljavnimi predpisi sklepajo stranke:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za ne-

kovine,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo,
kot predstavnika delodajalcev
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in
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kemične, 

nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev,

K O L E K T I V N O   P O G O D B O 
za dejavnosti pridobivanja in predelave 

nekovinskih rudnin Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe

1. člen
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.

Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

2. člen
(1) KP velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslu-

jejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno 
od navedenih dejavnosti:

08.110 Pridobivanje kamna
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije  

in gnojila
08.930 Pridobivanje soli
08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
23.110 Proizvodnja ravnega stekla
23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
23.130 Proizvodnja votlega stekla
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla 

ter tehničnih steklenih izdelkov
23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic
23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne 

keramike
23.420 Proizvodnja sanitarne keramike
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih 

elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 

izdelkov

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko ta kolektivna pogodba velja tudi za odvisne družbe družb 
iz prvega odstavka tega člena ali z njimi drugače povezane 
družbe.

Osebna veljavnost

3. člen
(1) KP velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, 

za katere velja ta KP.
(2) KP ne velja za poslovodne osebe in prokuriste, ki 

imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(3) KP velja za dijake in študente na praktičnem usposa-

bljanju v vsebini, ki je v KP posebej določena.

Časovna veljavnost

4. člen
(1) KP je sklenjena za nedoločen čas.
(2) KP začne veljati in se uporabljati 1. 7. 2013.
(3) Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe.

(4) Tarifna priloga se sklene najkasneje do 30. 11. za 
naslednje leto.

(5) Pogodbene stranke se zavezujejo, da se bodo za 
tarifno prilogo začele pogajati vsako leto najkasneje do 30. sep-
tembra za naslednje leto.

(6) Če se tarifna priloga, ki je del te pogodbe, ne sklene 
v roku iz prejšnjega odstavka, se podaljša za eno koledarsko 
leto.

Enotni minimalni standardi

5. člen
(1) Določila in zneski iz te pogodbe in tarifne priloge so 

obvezni enotni minimalni standardi v kolektivnih pogodbah in 
splošnih aktih pri delodajalcih.

(2) Odstopanje od minimalnega standarda je dovoljeno 
na podlagi posebnega pisnega sporazuma med reprezentativ-
nim sindikatom pri delodajalcu, reprezentativnim sindikatom na 
ravni dejavnosti in delodajalcem, zlasti v primerih bistvenega 
poslabšanja poslovanja v zadnjem letu dni, recesije panoge in 
v podobnih utemeljenih primerih.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA  
IN DELAVCEV

Razvrstitev del

6. člen
(1) Dela (delovna mesta oziroma vrste del) se razvrščajo 

v osem tarifnih razredov, glede na zahtevano stopnjo oziroma 
raven izobrazbe, določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce.

(2) Zahtevana stopnja oziroma raven izobrazbe po tarifnih 
razredih je:

TR STOPNJA (RAVEN) 
IZOBRAZBE

VRSTA IZOBRAZBE

I. nedokončana 
osnovnošolska 
obveznost

11001 – nepopolna nižja 
stopnja osnovnošolske 
izobrazbe
11002 – popolna nižja stopnja 
osnovnošolske izobrazbe
11003 – nepopolna višja 
stopnja osnovnošolske 
izobrazbe
11099 – nepopolna 
osnovnošolska izobrazba, 
drugje nerazporejeno

II. osnovnošolska 
izobrazba

12001 – osnovnošolska 
izobrazba
12099 – osnovnošolska 
izobrazba, drugje 
nerazporejeno

III. nižja poklicna  
in podobna izobrazba

13001 – nižja poklicna 
izobrazba
13099 – nižja poklicna in 
podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

IV. srednja poklicna  
in podobna izobrazba

14001 – srednja poklicna 
izobrazba
14099 – srednja poklicna in 
podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

V. srednja strokovna  
in splošna izobrazba

15001 – srednja strokovna 
izobrazba
15002 – srednja splošna 
izobrazba
15099 – srednja strokovna 
in splošna izobrazba, drugje 
nerazporejeno
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TR STOPNJA (RAVEN) 
IZOBRAZBE

VRSTA IZOBRAZBE

VI/I višješolska, višja 
strokovna in podobna 
izobrazba

16101 – višja strokovna 
izobrazba
16102 – višješolska izobrazba 
(prejšnja)
16199 – višješolska, višja 
strokovna in podobna 
izobrazba, drugje 
nerazporejeno

VI/II. visokošolska izobrazba 
prve stopnje, 
visokošolska strokovna 
izobrazba (prejšnja) in 
podobna izobrazba

16201 – specializacija po 
višješolski izobrazbi (prejšnja)
16202 – visokošolska 
strokovna izobrazba (prejšnja)
16203 – visokošolska 
strokovna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja)
16204 – visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja)
16299 – visokošolska 
izobrazba prve stopnje in 
podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno

VII. visokošolska izobrazba 
druge stopnje in 
podobna izobrazba

17001 – specializacija 
po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnja)
17002 – visokošolska 
univerzitetna izobrazba 
(prejšnja)
17003 – magistrska izobrazba 
(druga bolonjska stopnja)
17099 – visokošolska 
izobrazba druge stopnje, 
drugje nerazporejeno

VIII. visokošolska izobrazba 
tretje stopnje in 
podobna izobrazba

18101 – specializacija 
po univerzitetni izobrazbi 
(prejšnja)
18102 – magisterij znanosti 
(prejšnji)
18199 – magistrska (prejšnja) 
in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno
18201 – doktorat znanosti 
(prejšnji)
18202 – doktorska izobrazba 
(tretja bolonjska stopnja)
18299 – doktorska 
znanstvena in podobna 
izobrazba, drugje 
nerazporejeno

(3) Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi 
delodajalec.

(4) Kolikor se za posamezno delovno mesto zahteva 
alternativna raven izobrazbe, se pri razvrščanju v tarifni razred 
upošteva višja zahtevana raven izobrazbe. V primeru dvoma 
pri razvrščanju delovnih mest v tarifne razrede se uporabi ve-
ljavni šifrant poklicev.

(5) Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o sistemi-
zaciji delovnih mest oziroma njegovih sprememb in dopolnitev 
pridobiti mnenje sindikatov.

Pogodba o zaposlitvi

7. člen
(1) Delodajalec delavca pred sklenitvijo pogodbe o zapo-

slitvi seznani z naravo dela, dejansko vsebino delovnega mesta 
in s tem povezanimi tveganji.

(2) Delodajalec delavcu pred podpisom pogodbe o za-
poslitvi omogoči seznanitev z vsebino kolektivnih pogodb in 

splošnih aktov, ki določajo njegove pravice in obveznosti. De-
lodajalec mora omogočiti delavcu, da lahko pred podpisom 
pogodbe preveri njeno usklajenost in jo vrne v roku 3 delovnih 
dni od prejema.

(3) Delavec ima pravico do vpogleda v vsebino kolektivnih 
pogodb in ostalih aktov, ki zavezujejo delodajalca, na pri delo-
dajalcu običajen način.

(4) Delodajalec, ki nima sprejete ustrezne metodologije 
in uporablja metodologijo za vrednotenje delovnih mest, ki je v 
prilogi te kolektivne pogodbe, mora ob sklenitvi pogodbe o za-
poslitvi delavca pisno seznaniti s tarifnim in plačilnim razredom 
delovnega mesta za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

Sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

8. člen
(1) Delodajalec in delavec lahko skleneta pogodbo o za-

poslitvi za določen čas tudi v sledečih primerih:
– za poskusno delo
– v primeru zaposlitve pripravnika
– za zagotovitev izrabe presežkov ur oziroma koriščenje 

letnega dopusta
– v primeru sklenitve pogodbe z vrhunskim strokovnjakom
– v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi z osebo, katere 

delo je vezano na mandat
– delodajalci v prvem letu poslovanja, ko pričnejo z de-

javnostjo.
(2) Manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi 

za določen čas, ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.

Pogodba o zaposlitvi v primeru projektno  
organiziranega dela

9. člen
(1) V primeru, da se pogodba o zaposlitvi sklene za 

projektno delo oziroma dela, ki so projektne narave, kot to 
opredeljuje ta kolektivna pogodba, se sme pogodba skleniti za 
obdobje, ki ne sme biti daljše od petih (5) let.

(2) Za projektno delo oziroma dela projektne narave se 
šteje predvsem delovni proces, v katerem se izvajajo praviloma 
enkratne naloge oziroma programi z določenim specifičnim ci-
ljem in rokom trajanja, ki je opredeljen kot cilj družbe in v naprej 
finančno ovrednoten.

Izobraževanje

10. člen
(1) Delavci se imajo pravico in dolžnost izobraževati, 

izpopolnjevati in usposabljati v interesu delodajalca ali v la-
stnem interesu. Delodajalec ima pravico delavce napotiti na 
izobraževanje.

(2) Za izobraževanje se šteje:
– izobraževanje za pridobitev nove ravni oziroma vr-

ste/smeri izobrazbe (verificirana oblika izpopolnjevanja, ki po-
teka po programih, na podlagi katerih delavec pridobi javno 
priznano veljavno izobrazbo, ki se izkazuje z javno listino),

– izpopolnjevanje (obnavljanje, nadgrajevanje in pogla-
bljanje posameznih znanj, potrebnih za opravljanje dela pri 
delodajalcu),

– usposabljanje (pridobivanje znanj in veščin za delo pri 
delodajalcu na obstoječem ali predvidenem delu).

Pridobitev nove stopnje/vrste izobrazbe

11. člen
(1) Izobraževanje za pridobitev nove ravni izobrazbe ali 

druge vrste (smeri) izobrazbe poteka praviloma izven delovne-
ga časa, tudi če je izobraževanje v interesu delovnega procesa.

(2) Pravice in obveznosti delavca in delodajalca se uredijo 
s pogodbo o izobraževanju v kateri določita predvsem:

– število dni odsotnosti, za potrebe izpolnjevanja obve-
znosti iz naslova izobraževanja
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– primere ter pogoje v katerih se odsotnost sme koristiti
– način obveščanja o odsotnostih in način odobritve od-

sotnosti
– kdo nosi breme odsotnosti ter pravice delavca iz tega 

naslova
– določilo o morebitnem sofinanciranju dela stroškov iz-

obraževanja
– opredelitev morebitnih obveznosti delavca do delodajal-

ca po dokončanem izobraževanju, ki morajo biti sorazmerne s 
pravicami delavca v času izobraževanja.

(3) Če je delavec napoten na izobraževanje mu pripada 
najmanj 1 delovni dan plačane odsotnosti za pripravo na izpit. 
Do odsotnosti je delavec upravičen samo, ko prvič opravlja izpit.

Izpopolnjevanje ali usposabljanje

12. člen
Izpopolnjevanje ali usposabljanje poteka praviloma med 

delovnim časom. Če se delavec usposablja ali izpopolnjuje 
med delovnim časom, se ta čas šteje v redni delovni čas, dela-
vec pa ima enake pravice, kot če bi delal. Če je usposabljanje 
ali izpopolnjevanje iz razumnih oziroma objektivnih razlogov ni 
mogoče organizirati med delovnim časom, lahko poteka izven 
delovnega časa.

Poskusno delo

13. člen
(1) S pogodbo o zaposlitvi se določi čas trajanja in način 

spremljanja poskusnega dela.
(2) Trajanje poskusnega dela za posamezna dela znaša:
– za dela od I. do V. tarifnega razreda največ tri mesece,
– za dela od VI. do VIII. tarifnega razreda do šest me-

secev.
(3) Poskusno delo se lahko v primeru začasne odsotnosti 

z dela podaljša, če je bila začasna odsotnost daljša od pet 
delovnih dni.

(4) Delodajalec čas poskusnega dela lahko skrajša, ven-
dar ne pred potekom polovice poskusnega dela.

Pripravništvo/splošno

14. člen
(1) Kot pripravnik lahko sklene pogodbo o zaposlitvi, kdor 

prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokov-
ne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno 
opravljanje dela.

(2) Ni pripravnik, kdor je srednjo strokovno, visoko stro-
kovno ali univerzitetno izobrazbo pridobil s študijem ob delu in 
bil v času študija zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi na 
delovnem mestu, za katerega se je zahtevala raven in smer 
strokovne izobrazbe, za katero se je izobraževal.

Trajanje pripravništva

15. člen
(1) Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja 

glede na stopnjo strokovne izobrazbe, če poseben zakon ne 
določa drugače. Pripravništvo lahko traja:

– za dela V. stopnje strokovne izobrazbe največ 6 me-
secev,

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe največ 9 me-
secev,

– za dela nad VI. stopnjo strokovne izobrazbe največ 
12 mesecev.

(2) Pripravništvo se lahko podaljša za toliko časa, kolikor 
traja opravičena odsotnost delavca, če traja odsotnost vsaj 
20 dni.

(3) Pripravniku, ki je pri opravljanju pripravniškega pro-
grama in delovnih nalog posebno uspešen in s tem dokaže, 
da si je pridobil izkušnje, potrebne za samostojno delo v svoji 

stroki, lahko delodajalec na mentorjev predlog skrajša priprav-
niško dobo, vendar ne za več kot polovico prvotno določenega 
trajanja pripravništva.

Izvajanje pripravništva

16. člen
(1) Pripravnika vodi, usmerja, nadzira in ocenjuje mentor, 

ki ga določi delodajalec. Mentor izdela program pripravništva, 
po katerem se pripravnik usposablja in z njim ob nastopu dela 
seznani pripravnika.

(2) Mentor mora imeti najmanj enako stopnjo strokovne 
izobrazbe oziroma temu ustrezno usposobljenost, vsaj tri leta 
delovnih izkušenj in mora poznati naloge, za katere se priprav-
ništvo izvaja.

(3) Delodajalec je dolžan pripravnika vnaprej seznaniti 
s potekom programa pripravništva ter načinom in obsegom 
preverjanja pridobljenega znanja.

(4) Preverjanje znanja, ki ga pridobi pripravnik v času 
pripravništva, se opravi na način in po postopku, ki ga določi 
delodajalec.

Skrb za pripravnika

17. člen
Delodajalec v sodelovanju z mentorjem:
– skrbi za izvajanje programa in izvedbo načrta priprav-

ništva,
– uvaja pripravnika v delo,
– daje pripravniku strokovne nasvete, navodila in pomoč 

pri praktičnem delu,
– seznanja pripravnika s pravilno uporabo delovnih sred-

stev in naprav ter ga seznanja z delovnimi postopki,
– uvaja pripravnika v študij strokovne literature in delovne 

dokumentacije.

Opravljanje drugega dela

18. člen
(1) Delavec je dolžan, poleg primerov navedenih v ZDR-1, 

opravljati drugo delo tudi:
– v primerih naravnih in drugih nesreč, ki prizadenejo 

delodajalca, ter nenadne okvare strojev in drugih sredstev za 
delo na delovnem mestu,

– v primerih, določenih s kolektivno pogodbo pri deloda-
jalcu,

– v drugih utemeljenih primerih, ko je potrebno zagotoviti 
neprekinjenost delovnega procesa in je delo potrebno nujno 
opraviti, da se prepreči nastanek škode.

(2) Potrebe po opravljanju drugega dela opredeli delo-
dajalec in o tem pisno obvesti delavca v roku, ki ga določa 
pogodba o zaposlitvi, najkasneje pa 1 dan pred datumom 
pričetka dela. V izjemnih in utemeljenih primerih delodajalec 
lahko odredi delo brez predhodnega pisnega obvestila, ki pa 
ga mora izdati takoj, ko je to mogoče.

(3) Za čas opravljanja drugega dela delavcu pripada pla-
ča, ki je zanj ugodnejša.

(4) Če delavec zaradi začasnega neizpolnjevanja zdra-
vstvenih pogojev za opravljanje dela, ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje dela po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, je za čas 
neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela dolžan opravljati 
tudi drugo delo, ki lahko ne ustreza njegovi strokovni izobrazbi 
oziroma znanju in zmožnostim. To drugo delo mora ustrezati 
njegovi preostali zdravstveni zmožnosti. V tem primeru se 
delavčeva plača obračuna od osnovne plače, ki je za delavca 
ugodnejša.

Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi

19. člen
Pravica do odpravnine nastane z vročitvijo odpovedi po-

godbe o zaposlitvi, v izplačilo pa zapade skupaj z izplačilom 
zadnje plače ali nadomestila plače.
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III. DELOVNI ČAS

Letni dopust

20. člen
(1) Minimalno dolžino trajanja letnega dopusta in obvezne 

dodatne dni letnega dopusta ter upravičence določa zakon.
(2) Nočnim delavcem se letni dopust poveča najmanj za 

en dan.
(3) Delavec, ki v letu najmanj 6 mesecev opravlja delo v 

tri ali več izmenskem delu, ima pravico do dodatnega najmanj 
enega dneva letnega dopusta (delovni proces se izvaja v treh 
ali več izmenah, konec tedna in prazniki pa so prosti).

(4) Delavec, ki v letu najmanj 6 mesecev opravlja delo v 
kontinuiranem izmenskem delu, ima pravico do najmanj dveh 
dodatnih dni letnega dopusta (delovni proces se izvaja konti-
nuirano v menjajočem ritmu delovnih dni; tudi ob koncih tedna 
in med prazniki).

(5) Dodatni letni dopust iz tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se med seboj izključujeta.

Ureditev letnega dopusta na ravni delodajalca

21. člen
(1) Poleg kriterijev, določenih z zakonom, se kriteriji za 

določanje dolžine letnega dopusta lahko določijo s podjetniško 
kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom delodajalca.

(2) Pri delodajalcih, pri katerih kriteriji za določitev letnega 
dopusta niso določeni s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom, 
se letni dopust določi s pogodbo o zaposlitvi, morebitni dodatni 
dnevi letnega dopusta pa se določijo upoštevaje sledeče, pri-
meroma navedene, kriterije: delovna doba delavca, zahtevnost 
delovnega mesta, težji pogoji dela ipd.

(3) Delodajalec s pisnim obvestilom obvesti delavca o 
številu dni letnega dopusta do 31. marca za tekoče koledarsko 
leto, pri tem pa upošteva kriterije, ki jih izpolnjuje delavec na 
dan 31. 1. v letu.

(4) Pravica do dodatnega letnega dopusta za starejše 
delavce se odmeri upoštevaje stanje na dan 30. 6. v tekočem 
koledarskem letu.

(5) Pravica do dodatnega dne letnega dopusta iz dopust 
iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena na-
stane z izpolnitvijo pogoja, če ni s kolektivno pogodbo na ravni 
delodajalca določeno drugače.

Obvestilo o odmeri letnega dopusta

22. člen
Če se izraba dvotedenskega letnega dopusta izvaja kot 

kolektivni dopust, je delodajalec dolžan delavce o izrabi tega 
kolektivnega letnega dopusta obvestiti najkasneje do konca 
meseca januarja v tekočem koledarskem letu.

Izraba letnega dopusta

23. člen
(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da 

mora en del trajati najmanj dva tedna.
(2) Pri določitvi izrabe letnega dopusta v času šolskih 

oziroma študijskih počitnic imajo praviloma prednost delavci, 
ki imajo in vzdržujejo otroke, ki se šolajo.

24. člen
(1) Delavec izrabi letni dopust v času in trajanju, ki ga 

je določil delodajalec, pri čemer pa je delodajalec dolžan 
upoštevati tako potrebe delovnega procesa kot tudi predloge 
delavca.

(2) Delodajalec lahko določi, da mora delavec, preden 
nastopi letni dopust, dobiti pisno odobritev izrabe letnega do-
pusta.

Preklic izrabe odobrenega letnega dopusta

25. člen
(1) Delodajalec sme zaradi nujnih potreb delovnega pro-

cesa delavcu določiti drug datum izrabe letnega dopusta ali mu 
skrajšati vnaprej določeno trajanje letnega dopusta.

(2) Delodajalec lahko le izjemoma in zaradi nujnih potreb 
delovnega procesa ali višje sile od delavca zahteva prekinitev 
izrabe letnega dopusta.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
delavec in delodajalec sporazumno določita nov čas in trajanje 
izrabe letnega dopusta.

(4) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
je delodajalec dolžan delavcu povrniti vse stroške, ki jih je imel 
delavec zaradi odločitve delodajalca.

Izraba letnega dopusta po izbiri delavca

26. člen
(1) Delavec ima pravico izrabiti trikrat po en dan letnega 

dopusta tiste dneve, ki jih sam določi, če o tem obvesti deloda-
jalca najkasneje tri dni pred nastopom tega dopusta.

(2) Delodajalec delavcu izrabe letnega dopusta po do-
ločbah prvega odstavka tega člena ne sme odreči, razen če bi 
odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Izraba letnega dopusta nosečih delavk

27. člen
Delodajalec je dolžan na podlagi pisne zahteve nosečim 

delavkam pred nastopom porodniškega dopusta omogočiti iz-
rabo najmanj sorazmernega dela letnega dopusta za tekoče 
koledarsko leto.

Druge odsotnosti z dela

28. člen
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadome-

stilom plače do 7 delovnih dni v letu zaradi:

– lastne poroke 2 dni
– rojstva otroka 1 dan
– smrti zakonca oziroma osebe, ki je zadnji 

dve leti živela z delavcem v življenjski skupnosti, ki 
je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih raz-
merjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo, ali smrti otroka, posvojenca ali pastorka 3 dni

– smrti staršev – oče, mati, očim, mačeha, 
posvojitelj  2 dni

– smrti bratov, sester, starih staršev 1 dan
– elementarne nesreče, ki prizadene delavca od 1–5 dni.

(2) Delavcu se omogoči odsotnost z dela ko se udeleži 
krvodajalske akcije in daruje kri, če to ne moti delovnega 
procesa.

(3) Delodajalec lahko določi še druge primere odsotnosti 
z nadomestilom plače.

(4) Delavcu se mora omogočiti odsotnost z dela v tudi 
primerih ko to določa zakon.

(5) Delavec in delodajalec se lahko na predlog delavca 
dogovorita za odsotnosti brez nadomestila plače zlasti v na-
slednjih primerih:

– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
– popravila hiše oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stroške,
– izobraževanja v lastnem interesu.
(6) O načinu koriščenja odsotnosti z dela brez nadome-

stila plače in poplačilu prispevkov za socialno varnost za čas 
te odsotnosti se delodajalec in delavec dogovorita s pisnim 
dogovorom za vsak primer posebej.
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(7) Ob koriščenju odsotnosti, ki jo je mogoče predvideti 
v naprej je delavec dolžen obvestiti delodajalca 3 dni pred na-
stopom odsotnosti, v ostalih primerih pa ob nastopu dogodka.

Polni delovni čas

29. člen
(1) Polni delovni čas po tej kolektivni pogodbi je 40 ur 

tedensko, če ni določeno drugače.
(2) Morebitne posebnosti organiziranja delovnega časa 

na ravni delodajalca se urejajo s kolektivno pogodbo na ravni 
delodajalca ali splošnim aktom delodajalca.

Začasna in neenakomerna (pre)razporeditev  
delovnega časa

30. člen
(1) Delodajalec lahko delovni čas začasno prerazporedi, 

če potreba po takšnem organiziranju delovnega časa izhaja iz 
narave ali organizacije dela, potreb uporabnikov ali podobnih 
razlogov ter na predlog delavca, ki ga vloži zaradi potreb uskla-
jevanja družinskega in poklicnega življenja.

(2) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazpore-
ditvi delovnega časa se upošteva poln delovni čas kot povpreč-
na obveznost v obdobju 12 mesecev, razen če ni s podjetniško 
kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določeno 
krajše obdobje.

(3) Delodajalec lahko začasno prerazporedi delovni čas 
predvsem:

– zaradi zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela, 
ki ni bilo predvideno z letnim koledarjem,

– zaradi pomanjkanja surovin ali energije,
– zaradi povečane odsotnosti delavcev z dela,
– zaradi večjih okvar delovnih sredstev in postrojenj,
– v ostalih primerih, ki jih delodajalec ni mogel predvideti, 

časovno opredeliti ali upoštevati pri pripravi letnega koledarja.

Letni razpored delovnega časa

31. člen
Delodajalec je dolžan pred začetkom koledarskega ali po-

slovnega leta določiti letni razpored delovnega časa, s katerim 
zagotovi organizacijo delovnega procesa v skladu z zakonom 
in to kolektivno pogodbo.

Organizacija delovnega časa

32. člen
S kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali splošnim aktom 

delodajalca se določijo oblike delovnega časa, z organizacij-
skim predpisom pa se določi organizacija delovnega časa in 
njegovo izvajanje.

Čas predaje dela drugemu delavcu

33. člen
V primeru, ko delovni čas zahteva stalno prisotnost delav-

ca na delovnem mestu in mora delavec predati delo delavcu, 
ki prihaja na delo, se čas predaje drugemu delavcu všteva v 
delovni čas.

Nadurno delo

34. člen
(1) Poleg v primerih določnih z zakonom lahko delodajalec 

odredi opravljanje nadurnega dela tudi v naslednjih primerih:
– v primeru nepričakovano odsotnega delavca,
– v primeru okvare delovnih sredstev in postrojenj, če je 

potrebno začeto delo nadaljevati in dokončati,
– primeru izvedbe izrednih inventurnih popisov,
– v primeru prekinitve energije, če je potrebno začeto delo 

nadaljevati in dokončati,

– in drugi utemeljeni primeri, ki so določeni s KP na ravni 
delodajalca.

(2) Pisni nalog je hkrati nalog za obračun in plačilo nad-
urnega dela, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita 
drugače.

(3) Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nad-
urnega dela, določena z zakonom, se lahko upošteva kot 
povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev.

Nočno delo

35. člen
Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju 6 mese-

cev trajati več kot 8 ur na dan.

Odmor med delom

36. člen
(1) Delavec, ki dela s polnim delovnim časom, je upravi-

čen do 30 minut odmora med delom.
(2) Če delavec v enem dnevu dela več kot 8 ur, mu pripa-

da dodatni odmor v sorazmernem trajanju.
(3) Sorazmerni del dodatnega odmora med delovnim ča-

som iz prejšnjega odstavka se praviloma koristi po 8 urah dela.
(4) Če delodajalec organizira krajše aktivne odmore med 

delom (t.i. mikropavze), kot enega izmed ukrepov za varnost 
in zdravje pri delu, se ti ne vštevajo v čas odmora med delom.

Dnevni in tedenski počitek

37. člen
(1) Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki 

traja nepretrgoma najmanj 12 ur.
(2) Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razpore-

jen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do 
počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

(3) V primeru izmenskega dela in deljenega delovnega 
časa se dnevni in tedenski počitek v povprečnem minimalnem 
trajanju, kot ga določa zakon, zagotavlja v obdobju, ki ni daljše 
od 6 mesecev.

Tedenski počitek

38. člen
(1) Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg 

pravice do dnevnega počitka iz prejšnjega člena, pravico do 
počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Če mora delavec 
zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati 
na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek 
na kakšen drug dan v tednu.

(2) Minimalno trajanje tedenskega počitka, določeno v pr-
vem odstavku tega člena, se upošteva kot povprečje v obdobju 
14 zaporednih dni.

(3) V primerih:
– kjer narava dela zahteva stalno prisotnost,
– ali kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagota-

vljanje dela ali storitev,
– v primerih predvidenega neenakomernega ali poveča-

nega obsega dela
se dnevni ali tedenski počitek v povprečnem minimalnem tra-
janju, kot je določen z zakonom, zagotavlja v obdobju, ki ni 
daljše od 6 mesecev.

IV. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Disciplinska odgovornost

39. člen
Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodajalec iz-

reče naslednje disciplinske sankcije:
– opomin
– denarno kazen v višini do 15 % osnovne plače delavca 

za čas trajanja od enega do šest mesecev. Plača delavca za 
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mesec, v katerem je prišlo do kršitve pogodbenih oziroma dru-
gih obveznosti iz delovnega razmerja, je podlaga za odmero 
višine denarne kazni

– odvzem bonitet, dogovorjenih v pogodbi o zaposlitvi.

V. INFORMIRANJE, OBVEŠČANJE IN POSVETOVANJE

Neposredno obveščanje delavcev

40. člen
Delodajalec obvešča delavce o večletnih in letnih planih 

delodajalca, o poslabšanju poslovnih rezultatov, o morebitnih 
motnjah v poslovanju ali likvidnostnih težavah ter doseženih 
letnih poslovnih rezultatih. Dolžnosti obveščanja ni, če gre za 
poslovno tajnost.

Zagotavljanje podatkov

41. člen
(1) Delodajalec zagotavlja pooblaščenim predstavnikom 

sindikata pri delodajalcu podatke o vseh vprašanjih, ki jih sindi-
kat potrebuje za primere sodelovanja pri odločanju o pravicah 
delavcev, v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Pooblaščeni predstavniki sindikata pri delodajalcu in 
z njihove strani angažirani strokovnjaki so dolžni varovati tako 
pridobljene podatke v skladu z zakonom.

(3) Sindikat pri delodajalcu ima pravico pridobiti podatke o 
najnižjih, najvišjih in povprečnih osnovnih in izplačanih plačah 
po tarifnih razredih po kolektivni pogodbi skupaj s podatkom o 
številu vseh zaposlenih ter podatkom o številu zaposlenih po 
posameznem tarifnem razredu ter podatke o izplačani masi 
plač.

(4) Delodajalec je dolžan najmanj enkrat letno, praviloma 
po poteku poslovnega leta, poročati sindikatu pri delodajalcu 
o politiki zaposlovanja in o izkoriščenosti delovnega časa pri 
delodajalcu.

(5) Delodajalec posreduje sindikatu pri delodajalcu izvod 
veljavnih splošnih aktov.

Posvetovanje

42. člen
(1) Delodajalec informira sindikat o pričakovanih rezultatih 

poslovanja.
(2) Sindikat in delodajalec obravnavata trajnejše spre-

membe delovnega časa, pri čemer obravnavanje zadevnih 
sprememb ni predpostavka njihove veljavnosti.

(3) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se za dose-
ganje učinkovitega varstva pred nasiljem, trpinčenjem, na-
dlegovanjem in drugimi oblikami psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih in urejanja delovnega časa trajno medsebojno 
obveščata, oblikujeta predloge in se dogovarjata o ukrepih za 
odpravo oziroma zmanjšanje vseh tveganj, ki lahko ogrozijo 
zdravje delavcev.

(4) Sindikat si prizadeva za čim večjo ozaveščenost de-
lavcev za varno in zdravo delo, jih ozavešča o pomenu uporabe 
osebne varovalne opreme ter zbira opozorila na pomanjkljivosti 
in morebitne predloge delavcev za izboljšave varnosti in zdrav-
ja pri delu, v delu, ki presega predpisane standarde. Sindikat o 
navedenih aktivnostih in ugotovitvah poroča delodajalcu ter se 
z njim o tem posvetuje vsaj enkrat letno.

Obveščanje

43. člen
(1) Delodajalec predhodno seznani sindikat pri delodajal-

cu o razlogih za začasno prerazporeditev delovnega časa in o 
uvedbi nadurnega dela.

(2) Delodajalec obrazloži sindikatu vsebino strukturnih 
sprememb zaradi katerih je potrebna sprememba »tipske« 

pogodbe o zaposlitvi in mu da vzorec »tipske« pogodbe o 
zaposlitvi v pregled.

(3) Delodajalec obvesti zaposlene o delavcih, ki imajo 
pooblastilo delodajalca glede odrejanja dela in razporejanja 
delovnega časa v okviru posamezne organizacijske enote in o 
obsegu danega pooblastila.

VI. OKVIRI DELOVANJA SINDIKATA

Pogoji za delovanje sindikata/splošno

44. člen
(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno usta-

navljanje in delovanje sindikatov pri delodajalcih ter v pravice 
sindikata, da v skladu s svojo vlogo in nalogami daje pobude, 
predloge, stališča in zahteve pristojnim organom.

(2) Delodajalec je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti 
sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravicah, 
obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja.

(3) Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri 
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov k delo-
dajalcu na podlagi vnaprejšnjega obvestila;

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska.

Materialni pogoji za sindikalno delo

45. člen
(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s po-

godbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med repre-
zentativnimi sindikati v skladu z zakonom in delodajalcem se 
določijo materialni pogoji za delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače dolo-
čeno, je za delo sindikatov zagotovljeno:

– ena plačana ura letno za vsakega člana sindikata pri 
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20 za-
poslenih, in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposlenih, 
ter pol ure za vsakega od preostalih zaposlenih delavcev, za 
opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno število ur se ne 
všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih 
central in v organih sindikatov dejavnosti – na višjih nivojih. O 
okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikal-
nih zaupnikov se dogovorijo sindikati in delodajalec. Pri tem 
upoštevajo potrebe in interese članov sindikatov in zahteve 
delovnega procesa;

– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov in 
sindikalnih zaupnikov;

– tehnična izvedba obračuna in plačevanje sindikalne 
članarine za delavce člane sindikata;

– trije plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindi-
kalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more prese-
gati tretjine ur iz prve alineje.

(3) V primeru, da je pri delodajalcu več reprezentativnih 
sindikatov, si fond ur iz drugega odstavka tega člena razdelijo 
sorazmerno številu članov sindikata.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko 
predvidi sklicevanje člans kih sestankov največ dvakrat letno 
med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo 
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni sin-
dikat pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravljanja 
profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku plača 
najmanj v višini, kot jo je prejemal pred začetkom opravljanja 
te funkcije.

Imuniteta sindikalnega zaupnika

46. člen
Sindikalni zaupnik v skladu z 207. členom ZDR-1, oziroma 

sindikalni zaupniki v skladu s pogodbo o pogojih za delovanje 
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sindikata, če je pri delodajalcu ta sklenjena, oziroma predse-
dnik sindikata pri delodajalcu, če zaupnik ni določen, zaradi 
sindikalne dejavnosti uživajo varstvo v skladu z zakonom.

VII. PLAČE IN PREJEMKI

Splošne določbe

47. člen
(1) Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju, ki so 

predmet te kolektivne pogodbe, so:
– plača,
– nadomestilo plače,
– povračila stroškov v zvezi z delom,
– drugi osebni prejemki.
(2) Plače, nadomestila plač, drugi osebni prejemki in po-

vračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo preko bančnega 
računa delavca.

(3) Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni pre-
jemki, plačila dijakom in študentom na praktičnem usposablja-
nju se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, 
vendar pod pogoji in v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo in osnovo za prispevke za socialno varnost.

(4) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na 
plače in nadomestila plač, so v bruto zneskih.

(5) Pri uveljavljanju pravic na podlagi delovne dobe pri 
zadnjem delodajalcu se v omenjeno delovno dobo šteje vsa 
neprekinjena delovna doba:

– pri zadnjem delodajalcu,
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delo-

dajalca,
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajal-

cih, od katerih so bili prevzeti.
(6) Prekinjena delovna doba se lahko upošteva, če je tako 

dogovorjeno s podjetniško kolektivno pogodbo ali s splošnim 
aktom pri delodajalcu.

(7) V primerih, da se plače izplačujejo enkrat mesečno, 
se morajo izplačevati v polnem znesku najkasneje do 18. dne v 
mesecu za pretekli mesec. Če pa se pri delodajalcu izplačujejo 
večkrat na mesec, mora biti prva akontacija izplačana najka-
sneje zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, dokončno izplačilo 
pa najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

(8) Delodajalec z metodologijo za vrednotenje delovnih 
mest razvrsti delovna mesta znotraj tarifnih razredov v več 
plačilnih razredov. Pri tem mora upoštevati predvsem naslednje 
zahteve:

– dodatna znanja in usposobljenost, ki se lahko izražajo 
tudi preko zahtevanih delovnih izkušenj,

– vodenje,
– odgovornosti,
– povečan napor (dinamične in statične obremenitve in 

napor čutil),
– težje pogoje dela – posebne obremenitve zaradi neugo-

dnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, če jih delodajalec ne 
izplačuje v obliki dodatkov.

(9) Delodajalec, ki nima sprejete ustrezne metodologije, 
mora razvrstiti delovna mesta oziroma delavce skladno s pri-
logo I te kolektivne pogodbe in ta delovna mesta ovrednotiti 
skladno s prilogo II.

(10) Delodajalec je dolžan pred sprejemom ali spremem-
bo metodologije za vrednotenje delovnih mest pisno seznaniti 
reprezentativne sindikate pri delodajalcu.

Tarifna priloga

48. člen
Tarifna priloga določa:
– najnižje osnovne plače po tarifnih razredih,
– način usklajevanja najnižjih osnovnih plač,
– zneske drugih osebnih prejemkov,
– zneske povračil stroškov v zvezi z delom.

Plača

49. člen
Plača je sestavljena iz:
– osnovne plače,
– plačila za delovno uspešnost,
– plačila za poslovno uspešnost,
– dodatkov.

Najnižja osnovna plača

50. člen
(1) Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevne-

ga dela v tarifnem razredu.
(2) Višina mesečne najnižje osnovne plače, določene v 

tarifni prilogi, velja za polni delovni čas.
(3) V primeru, da se pri delodajalcu določi delovni čas, 

krajši od 40 ur, ki velja kot polni delovni čas, se lahko na podlagi 
dogovora z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu osnov-
ne plače delavcev znižajo za največ sorazmerni del, vendar 
ne morejo biti nižje od vrednosti najnižjih osnovnih plač po tej 
kolektivni pogodbi.

(4) Pogodbene stranke se o višini najnižjih osnovnih plač 
in o politiki plač po tej kolektivni pogodbi za naslednje leto 
dogovorijo najpozneje do konca tekočega leta. Pri tem kot 
podlage upoštevajo podatke Statističnega urada RS o rasti 
cen življenjskih potrebščin in napoved Urada RS za makroe-
konomske analize in razvoj, lahko pa tudi ekonomsko stanje 
v dejavnosti.

Osnovna plača

51. člen
(1) V pogodbi o zaposlitvi se osnovna plača delavca do-

loča za delovno mesto ali za vrsto dela.
(2) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela 

za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(3) V skladu z dogovorom iz četrtega odstavka 50. člena 

te pogodbe so posamezni delodajalci dolžni s sindikati pri de-
lodajalcu dogovoriti politiko plač za naslednje leto, pri čemer 
poleg osnov iz zgoraj navedenega odstavka upoštevajo stanje 
in ekonomske kazalce družbe.

Plačilo za delovno uspešnost

52. člen
Plačilo za delovno uspešnost predstavlja:
– plačilo iz naslova stimulacije
– plačilo iz naslova napredovanja na delovnem mestu.

Plačilo za delovno uspešnost iz naslova stimulacije

53. člen
(1) V kolektivni pogodbi ožje ravni ali v splošnem aktu de-

lodajalca se določijo objektivni, primerljivi in ugotovljivi kriteriji in 
merila za ugotavljanje delovne uspešnosti iz naslova stimulaci-
je ter oblike plačila za delovno uspešnost iz naslova stimulacije.

(2) Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje go-
spodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je 
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(3) Na osnovi kriterijev in meril iz prejšnjega odstavka se 
za vsako delovno mesto določijo pričakovani rezultati dela, ki 
morajo biti delavcem znani pred začetkom opravljanja dela.

(4) Šteje se, da so normativi ustrezni, če jih dosega vsaj 
90 % delavcev, za katere se ti normativi uporabljajo. Dokazni 
postopek o ustreznosti oziroma neustreznosti normativov je na 
stani delodajalca.

(5) Delavec, ki presega pričakovane rezultate dela je na 
osnovi kriterijev in meril iz prvega odstavka tega člena, upra-
vičen do plačila za delovno uspešnost iz naslova stimulacije.

(6) Delavcu, ki pričakovanih rezultatov dela ne dosega, se 
na osnovi kriterijev in meril iz prvega odstavka tega člena, do-



Stran 6286 / Št. 55 / 28. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

loči znesek, ki se odšteje od osnovne plače. Delodajalec lahko 
največ 3 krat letno delavcu iz tega naslova odtegne največ 10 % 
njegove mesečne osnovne plače.

(7) Kolikor je pri posameznem delavcu ugotovljeno neiz-
polnjevanje doseganja vnaprej določenih meril več kot trikrat 
na leto, je delodajalec dolžan izvesti postopek ugotavljanja 
vzrokov za neizpolnjevanje in ustreznosti meril.

(8) Delovna uspešnost iz naslova stimulacije se ugotavlja 
za posameznega delavca ali za skupino delavcev.

Plačilo za delovno uspešnost iz naslova napredovanja  
na delovnem mestu

54. člen
(1) Delavec zaradi doseženih rezultatov dela, ki imajo pri 

delodajalcu dolgoročnejše pozitivne učinke, na istem delovnem 
mestu napreduje.

(2) Kriteriji in merila za napredovanje se določijo v kolek-
tivni pogodbi pri delodajalcu ali v splošnem aktu delodajalca.

(3) Delavec je upravičen do plačila iz naslova napredova-
nja dokler izpolnjuje kriterije in merila iz prejšnjega odstavka, 
pri čemer se to plačilo upošteva kot osnova za odmero vseh 
dodatkov.

Plačilo za poslovno uspešnost

55. člen
(1) Plačilo za poslovno uspešnost je sestavni del plače, 

če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo delodajalca, ali s 
splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi.

(2) Ob pripravi gospodarskega načrta družbe se delo-
dajalec in reprezentativni sindikat v družbi dogovorita o kon-
kretnih merilih, roku in načinu izplačila iz naslova uspešnosti 
poslovanja.

(3) Plačilo za poslovno uspešnost se lahko izplača v 
obliki 13. plače, poračuna, ali kakorkoli drugače imenovanega 
izplačila.

(4) Delavcu, ki ni delal vse obdobje, pripada del plače, 
sorazmeren izplačilom plač za efektivni delovni čas.

(5) Do plačila za poslovno uspešnost niso upravičeni 
delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu 
po njihovi volji ali krivdi.

(6) Plačilo za poslovno uspešnost je izključeno iz osnov 
za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Dodatki za posebne pogoje dela

56. člen
(1) Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz:
– razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj 

ugoden,
– posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja 

in nevarnosti pri delu.
(2) Dodatki se obračunavajo za čas, ko je delavec delal v 

pogojih zaradi katerih mu dodatek pripada.
(3) Delavec je do dodatkov upravičen, če pogoji niso 

vključeni v zahtevnosti delovnega mesta.

Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,  
ki je za delavca manj ugoden

57. člen
(1) Za posebne obremenitve pri delu, ki izhajajo iz razpo-

reditve delovnega čas, pripadajo delavcem dodatki najmanj v 
naslednjem odstotku od osnove:

(1a) za čas dela v popoldanski izmeni, kadar 
se delovni proces izvaja najmanj v dveh izmenah 
oziroma v turnusu  10 %

(1b) za delo v deljenem delovnem času, za 
vsakokratno prekinitev dela več kot 2 uri 15 % 

(1c) za nočno delo  50 %
(1d) nadurno delo  40 %
(1e) za delo v nedeljo  50 %
(1f) za delo na praznike in dela proste dneve 

po zakonu  50 %
(1g) za delo 1. januarja, 1. maja  100 %

(2) Dodatki pod točko 1e in 1f, pod 1f in 1g ter pod 1e in 
1g se med seboj izključujejo. Upošteva se dodatek, ki je ugo-
dnejši za delavca.

(3) Dodatek za deljen delovni čas se obračuna za ure 
prekinitve.

(4) Za vsako uro pripravljenosti na domu delavcu pripada 
nadomestilo v višini 10 % delavčeve urne postavke osnovne 
plače. Delavcu je dopustno odrediti pripravljenost na domu le 
v primerih in pod pogojem, da v primeru, ko bo njegovo ukre-
panje potrebno, ne bodo kršena določila Zakona o delovnih 
razmerjih v zvezi z odmori in počitki.

(5) Če delavec dela na praznik ali dela proste dneve po 
zakonu, ki niso predvideni v letnem razporedu delovnega časa, 
mu poleg ustreznega dodatka iz prvega odstavka tega člena 
pripada v dogovoru z delodajalcem prosti delovni dan ali izpla-
čilo nadomestila plače za ta prosti delovni dan.

(6) Za delavce, ki delajo v turnusu, se določba petega 
odstavka tega člena ne uporablja.

Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu

58. člen
(1) Če pogoji dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev 

pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, niso 
določeni v osnovni plači delavca, se ti dodatki določijo v kolek-
tivni pogodbi pri delodajalcu ali splošnem aktu delodajalca v 
naslednjih primerih:

a) pri umazanem delu in drugih težkih delih, pri katerih je 
delavec stalno izpostavljen negativnim vplivom okolja kot so: 
dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, visoke temperature, posebno 
močan ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba, delo v 
temnih prostorih ali z obremenilno barvno svetlobo, če mejne 
vrednosti presegajo dovoljene mejne vrednosti (MDK);

b) pri delih, pri katerih delavec v skladu s predpisi stalno 
uporablja zaščitna sredstva, kot so: zaščitne čelade, plinske 
maske, maske proti prahu ali druga zaščitna sredstva;

c) pri delih, pri katerih je delavec izpostavljen posebnim 
nevarnostim (požar, voda, eksplozija);

d) pri delih, kjer delavec stalno dela v neposredni bližini 
izvorov ionizirajočih in neionizirajočih sevanj, ki spadajo pod 
strokovni nadzor pooblaščenih institucij in jih je treba sistema-
tično in periodično nadzirati.

(2) Delavcu pripada pod pogoji iz prvega odstavka tega 
člena dodatek za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz neugodnih 
vplivov okolja najmanj 2 % ustrezne urne postavke izhajajoče iz 
osnovne plače delavca za čas trajanja takega dela.

Dodatek za delovno dobo

59. člen
Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj v višini 

0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe. 
Dodatek ne pripada delavcu za čas, ko mu pripada nadomestilo 
plače.

Višina nadomestila plače

60. člen
(1) Nadomestilo plače delavca ne more biti višje od plače, 

ki bi jo prejel, če bi delal poln delovni čas.
(2) Ta kolektivna pogodba se šteje za poseben predpis po 

sedmem odstavku 137. člena ZDR-1.
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Nadomestilo plače za čas stavke

61. člen
Za čas stavke pri delodajalcu, organizirane v skladu z za-

konom, ki je posledica kršitve pravic delavcev pri delodajalcu, 
so delavci upravičeni do nadomestila v višini 70 % osnovne 
plače. Nadomestilo je omejeno na največ 4 delovne dneve.

Pisni obračun plačila za delo

62. člen
(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vročen 

pisni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:
– osnovno plačo delavca ali urno postavko,
– plačilo za delovno uspešnost delavca iz naslova sti-

mulacije,
– plačilo za delovno uspešnost delavca iz naslova na-

predovanja,
– plačilo za poslovno uspešnost,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz zakona, 

kolektivne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi,
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– znesek prispevkov za socialno varnost,
– davek od osebnih prejemkov,
– neto plačo,
– neto izplačilo.
(2) Ob obračunu plače delodajalec lahko na istem obra-

čunskem listu obračuna tudi druge osebne prejemke, povračila 
stroškov v zvezi z delom in odtegljaje od plače (neto izplačilo).

(3) Vsak delavec ali od delavca pisno pooblaščeni sindi-
kalni zaupnik ima pravico do obrazložitve delavčeve obraču-
nane plače.

Drugi osebni prejemki

63. člen
1. Regres za letni dopust
(1) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni 

dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.
(2) Višina regresa za letni dopust se določi v tarifni prilogi.
2. Jubilejna nagrada
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 

40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.
(2) Jubilejna nagrada pri zadnjem delodajalcu nadomesti 

jubilejno nagrado za skupno delovno dobo tako, da delavec 
pri istem delodajalcu za isti jubilej dobi eno jubilejno nagrado.

(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po 
dopolnitvi pogojev iz te točke.

(4) Višina jubilejne nagrade se določi v tarifni prilogi.
(5) Delodajalec lahko v kolektivni pogodbi ali splošnem 

aktu pri delodajalcu opredeli jubilejno nagrado za skupno de-
lovno dobo, jubilej družbe in podobno.

3. Solidarnostna pomoč
(1) V primeru smrti delavca ali ožjega družinskega člana 

(zakonca, izven zakonskega partnerja, otroka, posvojenca), ki 
ga je delavec vzdrževal, se izplača solidarnostna pomoč.

(2) Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko do-
ločijo v kolektivni pogodbi ali splošnih aktih pri delodajalcu (na 
primer v primerih težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter 
elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca).

(3) Višina solidarnostne pomoči se določi v tarifni prilogi.
4. Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi mora biti izplačana najkasneje 

ob izplačilu zadnje plače.
5. Drugi osebni prejemki delavcev, določeni s to kolektiv-

no pogodbo, se izplačujejo v denarju. V primeru, da se pri delo-
dajalcu določijo višji zneski, se lahko za razliko nad zneski iz te 
kolektivne pogodbe v dogovoru z reprezentativnim sindikatom 
pri delodajalcu določi drugačen način izplačevanja.

Povračilo stroškov v zvezi z delom

64. člen
1. Prehrana med delom
(1) Delavcem, ki so prisotni na delu vsaj 4 ure na dan, 

delodajalec zagotovi prehrano med delom v skladu s stan-
dardi. Do slednjega so upravičeni tudi učenci, vajenci in 
študenti na praksi.

(2) Do povračila stroškov prehrane med delom so upra-
vičeni tudi dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju.

(3) Delavcu, ki zaradi neenakomerne razporeditve ali 
začasne prerazporeditve delovnega časa dela dnevno 10 ur 
ali več, pripada dodatni obrok prehrane med delom.

(4) Če delodajalec ne zagotavlja obroka, je delavec 
upravičen do povračila stroška za prehrano med delom.

(5) Višina povračila stroška prehrane med delom, ki 
se delavcu izplača v primeru iz prejšnjega odstavka V tem 
primeru znesek povračila stroškov prehrane med delom in 
način usklajevanja določa tarifna priloga.

2. Prevoz na delo in z dela
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza 

na delo in z dela za dan prisotnosti na delu.
(2) Sprememba prebivališča delavca, ki ima za posledi-

co povišanje stroška prevoza na delo in z dela, ne vpliva na 
povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja, dogovorjenega 
s pogodbo o zaposlitvi.

(3) Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na 
delo in z dela po najkrajših relacijah rednih linijskih prog 
javnih prevoznih sredstev, če teh ni, pa po najkrajši cestni 
povezavi od prebivališča delavca, navedenega v pogodbi o 
zaposlitvi, do kraja opravljanja dela.

(4) Če je bivališče delavca oddaljeno od delovnega me-
sta manj kot 2 kilometra, delavec ni upravičen do povračila 
stroška prevoza na delo in z dela.

(5) Višina povračila stroška prevoza na delo in z dela 
se določi v tarifni prilogi.

3. Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri 

opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, 
se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo 
stroškov za prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz.

(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so 
upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje.

(3) Stroški prenočevanja na službenem potovanju se 
povrnejo, če je predložen račun za prenočevanje v hotelu, 
ki ga odobri delodajalec.

(4) Dnevnica in prehrana oziroma povračilo stroškov za 
prehrano med delom se izključujeta.

(5) Višina povračila stroškov iz prvega odstavka tega 
člena se določi v tarifni prilogi.

4. Službeno potovanje v tujini
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za služ-

beno potovanje v tujini.
(2) Višina povračila stroškov iz prvega odstavka tega 

člena se določi v tarifni prilogi.
5. Terenski dodatek
(1) Delavec, ki dela na terenu najmanj dva dni zapo-

redoma in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebi-
vališča in izven kraja sedeža delodajalca, opravlja terensko 
delo.

(2) Če delodajalec v času terenskega dela zagotovi 
prehrano in prenočevanje, delavcu pripada terenski dodatek.

(3) Če delodajalec v času terenskega dela ne zagotovi 
prehrane in prenočevanja, je delavec upravičen do povračila 
stroškov za delo na terenu v višini dnevnice in stroška pre-
nočevanja, razvidnega iz računa. Delavec v tem primeru do 
terenskega dodatka ni upravičen.

(4) Višina terenskega dodatka se določi v tarifni prilogi.
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VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK KOLEKTIVNE 
POGODBE IN NAČIN REŠEVANJA SPOROV

Pozitivna izvedbena dolžnost

65. člen
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki 

so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektiv-
ne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

Negativna izvedbena dolžnost

66. člen
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo 

izvrševanju te kolektivne pogodbe.

Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe

67. člen
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga 

spremembo oziroma dopolnitev te kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma do-

polnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki predlog 
sprememb in dopolnitev, z obrazložitvijo razlogov in ciljev, s 
priporočenim pismom.

(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v 
30 dneh.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spremem-
bo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do predloga 
ne opredeli v 30 dneh, lahko stranka – predlagateljica začne 
postopek pomirjanja.

Sklenitev nove kolektivne pogodbe

68. člen
(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se 

začne na obrazloženo pobudo katerekoli od strank vsaj tri 
mesece pred prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe, če 
je le-ta odpovedana.

(2) Na podlagi pisne pobude za sklenitev nove kolektivne 
pogodbe se je druga stranka v 30 dneh dolžna opredeliti do 
te pobude.

(3) V primeru, da druga stranka ne sprejme pobude za 
sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do nje v 30 dneh 
ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev nove kolektivne 
pogodbe ustavi.

(4) Pogajanja se lahko začnejo, ko ena od strank predloži 
predlog nove kolektivne pogodbe.

Reševanje kolektivnih sporov

69. člen
(1) Spore med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo 

mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, rešujeta strokovnjak 
za posredovanje ali arbitraža.

(2) Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejejo 
interesni spori in spori o pravicah.

(3) Interesni spor je, če se stranke kolektivne pogodbe ne 
sporazumeta o sklenitvi, dopolnitvi ali spremembi kolektivne 
pogodbe.

(4) Spor o pravicah je, če se stranki ne strinjata z nači-
nom izvajanja določb te kolektivne pogodbe ali ena od strank 
ugotavlja njeno kršitev.

Postopek reševanja sporov s posredovanjem

70. člen
(1) Stranki v sporu imenujeta strokovnjaka za posredova-

nje za vsak spor posebej.
(2) Postopek s posredovanjem se začne najkasneje v 

roku 30 dni od nastanka spora, oziroma v 30 dneh, odkar je 
stranka zanj izvedela.

(3) Posredovanje velja za neuspešno, če katerakoli stran-
ka pisno izjavi, da ga šteje za neuspešno, kakor tudi če stranki 

ne imenujeta strokovnjaka za posredovanje v roku nadaljnjih 
15 dni po izteku roka iz drugega odstavka tega člena.

Pisni sporazum

71. člen
(1) Vsak sporazum, ki ga stranki v sporu dosežeta, mora 

biti pisen in obvezuje obe stranki.
(2) Pisni sporazum strank dopolnjuje ali spreminja ko-

lektivno pogodbo oziroma nadomešča tiste njene določbe, za 
katere se stranki sporazumeta.

(3) Pisni sporazum se objavi na enak način kot ta kolek-
tivna pogodba.

Arbitražni postopek

72. člen
(1) Če je posredovanje neuspešno, lahko stranka, ki ni 

uspela s posredovanjem, predlaga, da o spornih vprašanjih 
odloči arbitraža.

(2) Vsaka pogodbena stranka imenuje enega člana ar-
bitraže iz svoje liste arbitrov za vsak primer posebej. Predse-
dnika arbitraže imenujeta stranki sporazumno izmed priznanih 
strokovnjakov za delovno pravo. Arbitraža si lahko zagotovi za 
reševanje posameznih vprašanj ustrezne strokovne podlage z 
angažiranjem zunanjih strokovnjakov s področja, ki je predmet 
arbitražnega postopka.

(3) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta vsaka svojo listo 
petih arbitrov v treh mesecih po sklenitvi kolektivne pogodbe.

(4) Za postopek pred arbitražo se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja reševanje kolektivnih sporov pred 
delovnimi in socialnimi sodišči, če ta kolektivna pogodba ne 
določa drugače.

Objava

73. člen
Odločitev arbitraže je dokončna in izvršljiva ter se objavi 

na enak način kot ta kolektivna pogodba.

Razlaga kolektivne pogodbe

74. člen
(1) Stranki te kolektivne pogodbe imenujeta 4-člansko 

strokovno komisijo, in sicer vsaka stranka po dva člana in dva 
namestnika.

(2) Strokovna komisija sprejema priporočila za razlago te 
kolektivne pogodbe in pripravlja strokovne predloge za spremi-
njanje in dopolnjevanje te kolektivne pogodbe v okviru danih 
predlogov. Priporočila in strokovne predloge pošlje strankama 
te kolektivne pogodbe za sprejem razlage ali ureditev določe-
nega vprašanja.

(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena se konstituira 
najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi te kolektivne pogodbe. Ko-
misija o načinu sprejemanja priporočil in strokovnih predlogov 
oziroma o načinu sprejemanja odločitev ter o načinu dela na 
prvi seji sprejme poslovnik o delu komisije. Strokovna komisija 
se konstituira na prvi seji s tem, da izvoli predsednika in name-
stnika. Delo strokovne komisije vodi predsednik, ki se za vsako 
pretečeno leto od začetka delovanja izvoli izmed članov druge 
pogodbene stranke.

Odpoved kolektivne pogodbe

75. člen
(1) Kolektivno pogodbo lahko odpove katera koli pogod-

bena stranka kadarkoli s trimesečnim odpovednim rokom.
(2) V primeru odpovedi se normativni del kolektivne po-

godbe uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka 
iz prvega odstavka tega člena. Določbe normativnega dela 
kolektivne pogodbe se lahko uporabljajo tudi dlje, če se stranki 
kolektivne pogodbe o tem dogovorita.

(3) Odpoved kolektivne pogodbe mora biti obrazložena in 
nasprotni stranki poslana v pisni obliki.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

76. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta pristopiti k pogajanjem 

spremembah določb o plačah na podlage pobude ene od po-
godbenih strank ali v primeru sprejetja ustreznega dogovora 
na drugi ravni.

77. člen
Obligacijski del te pogodbe stopi v veljavo s podpisom te 

pogodbe, normativni in tarifni del pa stopi v veljavo dan po ob-
javi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kolektivna pogodba 
se začne uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi.

Ljubljana, dne 20. junija 2013

Predstavnika delodajalcev

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje kovinskih materialov in nekovin

Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kemijo

Andreja Bauman l.r.
Predsednica

Predstavnik delojemalcev

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
Sindikat kemične, nekovinske 

in gumarske industrije Slovenije
Marin Žagar l.r.

V. d. predsednika

V skladu z veljavnimi predpisi sklepajo stranke:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za ne-

kovine,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo,
kot predstavnika delodajalcev
in
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kemične, 

nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev,

T A R I F N O   P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja 

in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

1. Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi po tarif-

nih razredih za 174 ur od 1. 7. 2013 dalje znašajo:

Tarifni razred Mesečni znesek (€)
I 479,40
II 533,73
III 592,23
IV 662,12
V 746,11
VI/1 839,29
VI/2 909,31
VII 1.021,25
VIII 1.291,72

2. Povračilo stroškov v zvezi z delom:
(1) Prehrana med delom
Če delodajalec ne zagotovi prehrane med delom, delavcu 

pripada povračilo stroška prehrane med delom v višini 4,00 € 
na dan. Znesek se usklajuje januarja za rast cen prehrambnih 
izdelkov (tj. hrana in brezalkoholne pijače) v preteklem letu.

(2) Prevoz na delo in iz dela
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 70 % 

cene najcenejšega prevoza.
(3) Službeno potovanje v Sloveniji
Delavec je upravičen do povračila stroškov – dnevnice za 

službena potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je potova-

nje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo 2 uri 
po končanem delovnem času, v višini 7,45 €,

– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur, v višini 10,68 €,
– če službeno potovanje traja nad 12 ur, v višini 21,39 €.
Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih stro-

škov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z računi. 
V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je 
za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška v višini 
zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba 
vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

(4) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno 

potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino

(5) Terenski dodatek
Terenski dodatek se izplačuje v višini zgornjega zneska, ki 

ga določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo 
v davčno osnovo.

3. Drugi osebni prejemki
(1) Regres za letni dopust
Regres za letni dopust znaša 800 €.
(2) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada:
za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 460 €,
za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 689 €,
za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 919 €,
za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša 919 €.
4. Prehodna in končna določba
Tarifna priloga začne veljati z dnem podpisa, uporablja 

pa se od prvega dne v mesecu po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Tarifna priloga velja do sklenitve nove.

Ljubljana, dne 20. junija 2013

Predstavnika delodajalcev

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje kovinskih materialov in nekovin

Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik

Združenje delodajalcev Slovenije

Sekcija za kemijo
Andreja Bauman l.r.

Predsednica

Predstavnik delojemalcev

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
Sindikat kemične, nekovinske 

in gumarske industrije Slovenije
Marin Žagar l.r.

V. d. predsednika

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 21. 6. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-7/2004-16 
o tem, da sta Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja 
in predelave nekovinskih rudnin Slovenije in Tarifna priloga 
h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave 
nekovinskih rudnin Slovenije vpisani v evidenco kolektivnih 
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 16/4.

Priloga
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Priloga I: METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE DELOVNIH MEST 
 

 
S to metodologijo se razvrsti delovna mesta oziroma delavce v plačilne razrede. 
 

Pri vsakem kriteriju se izbere samo en opis ter za ta opis pripadajoče število točk. Na ta način dobljene 
točke se seštevajo. 
 

Kriterij Opis Št. točk 
Zahtevane delovne izkušnje - zahtevane delovne izkušnje do enega leta 

- zahtevane izkušnje od enega do treh let 
- zahtevane izkušnje, daljše od treh let 

0 
5 
10 

Zahtevana dodatna znanja - za opravljanje dela se ne zahtevajo dodatna znanja 
- potrebna dodatna znanja, pridobljena z  
  verificiranimi oblikami izobraževanja v trajanju do  
  treh mesecev 
- potrebna dodatna znanja, pridobljena z  
  verificiranimi oblikami izobraževanja v trajanju  
  nad tri mesece 

0 
 
 

5 
 
 

10 
Odgovornost za delo - delo z delovnimi sredstvi in materialom manjše  

  vrednosti (do 5.000,00 EUR); škoda, ki pri delu  
  lahko nastane, je majhna in ne presega višine  
  poprečne plače v družbi  
- delo z delovnimi sredstvi in materialom večje 
  vrednosti (nad 5.000,00 EUR); škoda, ki pri delu  
  lahko nastane, je večja in presega povprečno plačo  
  v družbi, vendar ne vpliva na celotni prihodek  
  družbe; odgovornost za gotovino (blagajniško  
  poslovanje) ali za zaloge materiala in izdelkov 
- škoda, ki pri delu lahko nastane, vpliva na celotni  
  prihodek družbe; delavec je kazensko odgovoren 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 

10 
 

15 
Odgovornost za vodenje in 
koordinacijo 
 

- ni neposredno podrejenih oseb 
- če je do 7 neposredno podrejenih oseb  
- če je od 8 do 20 neposredno podrejenih oseb 
- če je 21 ali več neposredno podrejenih oseb 

0 
10 
15 
20 

Stiki z drugimi - občasni manj zahtevni stiki z osebami v družbi  
  oziroma izven družbe informativnega značaja 
- pogosti stiki z osebami v družbi oziroma izven  
  družbe vsebinskega značaja 
- pogosti zahtevni stiki z osebami v družbi ali  
  izven družbe z zahtevno vsebino v smislu  
  dogovarjanja in sklepanja poslov 

 
0 
 

5 
 
 

15 
Telesni napor - ni telesnega napora 

- povečan telesni napor (nakladanje, razkladanje  
  oziroma prenašanje bremen do 20 kg, prisilna drža  
  telesa) do polovice delovnega časa 
- povečan telesni napor (nakladanje, razkladanje  
  oziroma prenašanje bremen do 20 kg, prisilna drža  
  telesa) nad polovico delovnega časa 
- večji telesni napor (nakladanje, razkladanje  
  oziroma prenašanje bremen nad 20 kg) oziroma  
  težaško delo do polovice delovnega časa 

0 
 
 

5 
 
 

10 
 
 

20 
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Kriterij Opis Št. točk 
Negativni vplivi okolja - ni negativnih vplivov okolja oziroma le – ti ne  

  dosegajo 60 odstotkov MDK oziroma hrup do 60  
  dcb 
- izpostavljenost negativnim vplivom okolja, ki  
  dosegajo od 60 do 100 odstotkov MDK (dim, saje,  
  vroč pepel, prah, vlaga, visoke temperature, ipd.)  
  od ene do dveh tretjin delovnega časa oziroma  
  izpostavljenost hrupu od 60 do 70 dcb 
- izpostavljenost negativnim vplivom okolja, ki  
  dosegajo od 60 do 100 odstotkov MDK (dim, saje,  
  vroč pepel, prah, vlaga, visoke temperature, ipd.)  
  več kot dve tretjini delovnega časa oziroma  
  izpostavljenost hrupu od 70 do 80 dcb 
- izpostavljenost negativnim vplivom okolja, ki  
  presegajo MDK (dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga,  
  visoke temperature, ipd.) več kot tretjino delovnega  
  časa oziroma izpostavljenost hrupu, večjem od 80  
  dcb 

 
 

0 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
Izpostavljenost posebnim 
nevarnostim 

- ni izpostavljenosti posebnim nevarnostim kot so:  
  požar, voda, eksplozija  
- izpostavljenost posebnim nevarnostim kot so:  
  požar, voda, eksplozija več kot tretjino delovnega  
  časa  

 
0 
 
 

10 
Delo v neposredni bližini 
izvorov ionizirajočih in 
neionizirajočih sevanj  

- delo se ne opravlja v neposredni bližini izvorov  
  ionizirajočih in neionizirajočih sevanj 
- več kot tretjino delovnega časa delo v neposredni  
  bližini izvorov ionizirajočih in neionizirajočih  
  sevanj, ki spadajo pod strokovni nadzor  
  pooblaščenih inštitucij in jih je potrebno  
  sistematično in periodično nadzirati 

 
0 
 
 
 
 

5 
 
Delovna mesta oziroma delavce se razvrsti v plačilne razrede na osnovi dobljenega števila točk in 
naslednje tabele: 
 

     do 9 točk:  prvi plačilni razred v tarifnem razredu   
 10 - 19 točk:  drugi plačilni razred v tarifnem razredu   
 20 - 29 točk:  tretji plačilni razred v tarifnem razredu   
 30 - 39 točk:  četrti plačilni razred v tarifnem razredu   
 40 ali več točk: peti plačilni razred v tarifnem razredu   

 
V peti plačilni razred v tarifnem razredu se lahko razvrsti samo delovno mesto oziroma delavec, ki je 
najmanj v enem od kriterijev uvrščen v najvišjo stopnjo. 
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Priloga II

NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA

Najnižja osnovna plača po tarifnih in plačilnih razredih od 1.7.2013 dalje znaša v EUR:

TARIFNI RAZRED
Plačilni razred I. II. III. IV. V. VI./I VI./II VII. VIII.

1 479,40       
2 503,36        
3 533,73 533,73        
4  556,11        
5  592,23 592,23       
6  623,21 623,21       
7   662,12 662,12      
8   699,91 699,91      
9    746,11 746,11     

10    791,00 791,00     
11    839,38 839,38 839,29    
12     872,50 872,50    
13     909,31 909,31 909,31   
14      958,80 958,80   
15      1.021,25 1.021,25 1.021,25  
16       1.059,47 1.059,47  
17       1.105,17 1.105,17  
18        1.164,93  
19        1.222,51  
20         1.291,72
21         1.361,48
22         1.454,90
23         1.548,44
24         1.677,88
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2081. Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično 
in gumarsko industrijo Slovenije vključno 
z njeno tarifno prilogo

Gospodarska zbornica Slovenje – Združenje kemijske in-
dustrije in Združenje delodajalcev Slovenije – Odbor sekcije za 
kemijo v skladu s 105. členom in 98. členom Kolektivne pogod-
be za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, 
št. 37/07, 95/07, 89/08, 104/09, 73/10, 109/10, 107/11, 25/13) 
in na podlagi sklepov njunih organov upravljanja, sprejetih dne 
14. 6. 2013 ter 18. 6. 2013, z dnem 30. 6. 2013

O D P O V E D U J E T A
Kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko 

industrijo Slovenije vključno z njeno  
tarifno prilogo  

(Uradni list RS, št. 37/07, 95/07, 89/08, 104/09, 
73/10, 109/10, 107/11, 25/13) s trimesečnim 

odpovednim rokom in podajata predlog za sklenitev 
nove kolektivne pogodbe

Hkrati ugotavljata:
– da kolektivna pogodba preneha veljati 30. 9. 2013 in
– da se normativni del odpovedane kolektivne pogodbe 

uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je 
do 30. 3. 2014.

Gospodarska zbornica Slovenije  
– Združenje kemijske industrije
predsednik Upravnega odbora 

mag. Marko Vresk l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije  
– Sekcija za kemijo

predsednica Odbora Sekcije za kemijo
Andreja Bauman l.r.
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BRASLOVČE

2082. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje 
v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče 
in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca 
za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti 
v primeru bolezni

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 in 36/10), 16.a, 17. in 18. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrt-
cih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 21. redni seji 
dne 19. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o cenah programov predšolske vzgoje  

v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in 
dodatnemu znižanju plačila programov vrtca  
za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti  

v primeru bolezni

1. člen
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče 

znašajo za:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let) 409,90 EUR
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
– poldnevni program 4–6 ur 320,30 EUR
– dnevni program 6–9 ur 341,90 EUR
– kombiniran oddelek 365,90 EUR.

Neporabljena živila se obračunavajo po ceni 1,95 EUR 
dnevno.

Cena za kombiniran oddelek se zaračunava na lokaciji, 
kjer deluje samo kombiniran oddelek.

2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, 
lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila progra-
ma v času šolskih počitnic. Dodatno znižanje programa se 
prizna za odsotnost otroka najmanj deset dni in največ dva 
meseca od 1. julija do 31. avgusta.

Plačilo, ki je staršem določeno na osnovi Pravilnika o 
plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09 in 102/09), se zniža v odvisnosti od 
števila dni odsotnosti:

– za neprekinjeno odsotnost 10 delovnih dni (vključno do 
14 delovnih dni) se plačilo zniža za 15 %

– za neprekinjeno odsotnost 15 delovnih dni (vključno do 
19 delovnih dni) se plačilo zniža za 30 %

– za neprekinjeno celomesečno odsotnost se plačilo zniža 
za 50 %

– za neprekinjeno dvomesečno odsotnost se plačilo zniža 
za 70 %.

Za neprekinjeno odsotnost na prehodu iz julija v avgust 
se znižanje plačila upošteva pri računu za mesec avgust. V 
tem primeru se tudi živila za odsotne dneve v juliju odštejejo 
pri računu za mesec avgust.

Plačilo programa vrtca v primeru najavljene počitniške od-
sotnosti se obračuna tako, da se cena programa vrtca zmanjša 
za stroške neporabljenih živil za dneve odsotnosti. Nato se na 
celoten mesečni prispevek izračunan na podlagi plačilnega razre-
da, ki je bil staršem določen z odločbo Centra za socialno delo, 
obračuna odstotek znižanja glede na drugi odstavek tega člena.

Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu 
vrtca najavljena do 10. junija tekočega leta oziroma izjemoma 
15 dni pred odsotnostjo z utemeljeno vlogo.

3. člen
O dodatnem znižanju plačila za odsotnost v primeru bole-

zni, poškodbe ali zdraviliškega zdravljenja otroka odloči župan 
Občine Braslovče na osnovi pisne vloge vlagatelja s priloženim 
ustreznim zdravniškim potrdilom.

Dodatno znižanje plačila se priznava v primeru, da otrok 
zboli za boleznijo, zaradi katere je hospitaliziran, poškodbe ali 
napotitve na zdraviliško zdravljenje. Znižanje plačila se prizna 
za odsotnost najmanj en mesec oziroma največ dva meseca. 
Za obračun odsotnosti se uporabljajo določila iz 2. člena tega 
sklepa.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati vsi do sedaj 

sprejeti sklepi Občinskega sveta Občine Braslovče, ki določajo 
cene programov in dodatna znižanja zaradi odsotnosti.

5. člen
Vrtec Braslovče mora uskladiti vse svoje predpise, ki se 

nanašajo na odsotnost otrok v času šolskih počitnic.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1. 7. 2013.

Št. 602/2013
Braslovče, dne 19. junija 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2083. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) 
je župan Občine Braslovče dne 24. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe za gradnjo 

kmetijskih objektov – kmetija Flere

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče za-
četek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za 
kmetijo Flere.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) 
(Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju 
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12) ter podzakonski predpisi.

OBČINE
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na podlagi Prostorskega reda Občine Braslovče (Ura-
dni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet občin-
skega podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.

(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi pro-
storsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije 
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem no-
vih prostorskih aktov se območje rabe kmetijskega zemljišča ne 
spreminja. Investitor Flere Benjamin, Letuš 83, 3327 Šmartno 
ob Paki je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11) 
skladno z 39. členom zaprosil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
za ugotovitev izpolnjevanja pogojev kmetijskega gospodarstva 
za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek 
OPPN. Na podlagi izpolnjevanja pogojev mu je bila na Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje izdana odločba št. 351-13/2012/5 
z dne 21. 2. 2012, ki dopušča izdelavo OPPN na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe. OPPN se izdela 
na parcelah št. 947, 948/2, 948/3, del 956, del 952 in del 948/1, 
vse k.o. Letuš.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za 
gradnjo več kmetijskih objektov na parcelah št. 948/2, 948/3, 
947, del 956, del 952, del 948/1, vse k.o. Letuš.

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih 
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in po-
sameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevar-
stvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave 
ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega 
prometa;

– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovo-
dnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;

– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje ob-
delave.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi mo-
rebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predho-
dne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblašče-
nega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo 
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, EO Celje, Opekarniška 
cesta 2, 3000 Celje,

– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sode-

luje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za 
prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani 
načrtovalec na podlagi strokovnih podlag izdela osnutek pro-
storskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic 
pošlje nosilcem urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od pre-
jema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, 
da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se 
šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec pro-
storske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.

(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja 
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

Aktivnosti Predviden 
čas izvedbe

(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN 
v Uradnem listu RS junij 2013

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 

prostora 30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno 

z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava 
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosil-
cev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno 
razgrnitev 30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi 7 dni

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu 
Občine Braslovče in traja 30 dni od objave v 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način. 
Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani 
lahko podajo svoje predloge in pripombe v času 
trajanja javne razgrnitve 30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz 
javne razgrnitve 30 dni

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja pro-
stora na dopolnjen predlog OPPN 30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN 15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu 45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 iz-

vodih 15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugoto-
vljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od toče 
4. dalje ustrezno spremenijo.
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7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izde-
lavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

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

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 24. junija 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2084. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija 
Brinovec

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) 
je župan Občine Braslovče dne 17. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe za gradnjo 

kmetijskih objektov – kmetija Brinovec

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče za-
četek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za 
kmetijo Brinovec.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) 
(Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju 
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12) ter podzakonski predpisi.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na podlagi Prostorskega reda Občine Braslovče (Ura-
dni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet občin-
skega podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.

(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi pro-
storsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije 
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem 
novih prostorskih aktov se območje rabe kmetijskega zemljišča 
ne spreminja. Investitor Brinovec Irena in Marjan, Gomilsko 18, 
3303 Gomilsko je na podlagi Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, 
št. 43/11) skladno z 39. členom zaprosil Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje za ugotovitev izpolnjevanja pogojev kmetijskega 
gospodarstva za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva 
v postopek OPPN. Na podlagi izpolnjevanja pogojev mu je bila 
na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje izdana odločba št. 351-
208/2012/6 z dne 1. 6. 2012, ki dopušča izdelavo OPPN na 

kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. OPPN 
se izdela na parcelah št. 375/8, 381, 377, 375/9, 383/1 in del 
382/2, vse k.o. Gomilsko.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za 
gradnjo več kmetijskih objektov na parcelah št. 375/8, 381, 377, 
375/9, 383/1 in del 382/2, vse k.o. Gomilsko.

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih 
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in po-
sameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje var-
stvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave 
ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega 
prometa;

– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovo-
dnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;

– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje ob-
delave.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi mo-
rebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predho-
dne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za poobla-
ščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – 
naročnik.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo 
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, 
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje.

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani 
načrtovalec na podlagi strokovnih podlag izdela osnutek pro-
storskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic 
pošlje nosilcem urejanja prostora.
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(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od pre-
jema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V prime-
ru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, 
se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec 
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge 
akte.

(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja 
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

Aktivnosti Predviden 
čas izvedbe

(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN 
v Uradnem listu RS junij 2013

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 

prostora 30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno 

z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava 
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosil-
cev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno 
razgrnitev  30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi  7 dni

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu 
Občine Braslovče in traja 30 dni od objave v 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način. 
Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani 
lahko podajo svoje predloge in pripombe v času 
trajanja javne razgrnitve 30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavze-
tje stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči  
iz javne razgrnitve 30 dni

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja pro-
stora na dopolnjen predlog OPPN 30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN 15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu 45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 iz-

vodih 15 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugoto-
vljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od toče 
4. dalje ustrezno spremenijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izde-
lavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

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

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 17. junija 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2085. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija 
Marovt

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) 
je župan Občine Braslovče dne 24. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe za gradnjo 

kmetijskih objektov – kmetija Marovt

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče za-
četek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za 
kmetijo Marovt.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) 
(Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju 
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12) ter podzakonski predpisi.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na podlagi Prostorskega reda Občine Braslovče (Ura-
dni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet občin-
skega podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.

(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi pro-
storsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije 
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem no-
vih prostorskih aktov se območje rabe kmetijskega zemljišča ne 
spreminja. Investitor Marovt Miha, Parižlje 28, 3314 Braslovče 
je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11) skladno 
z 39. členom zaprosil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za 
ugotovitev izpolnjevanja pogojev kmetijskega gospodarstva za 
vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek OPPN. 
Na podlagi izpolnjevanja pogojev mu je bila na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje izdana odločba št. 351-162/2012/2 z dne 
29. 3. 2012, ki dopušča izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe. OPPN se izdela na parcelah 
št. 592/1 – del in 595 – del, vse k.o. Spodnje Gorče.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za 
gradnjo več kmetijskih objektov na parcelah št. 592/1 – del in 
595 – del, vse k.o. Spodnje Gorče.

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih 
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in po-
sameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje var-
stvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
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– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste 
na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;

– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovo-
dnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;

– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje ob-
delave.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi mo-
rebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predho-
dne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblašče-
nega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo 
OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS, 
EO Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,

– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, 
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje.

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani 
načrtovalec na podlagi strokovnih podlag izdela osnutek pro-
storskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic 
pošlje nosilcem urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od pre-
jema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, 
da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se 
šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec pro-
storske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.

(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja 
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)

Aktivnosti Predviden 
čas izvedbe

(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN 
v Uradnem listu RS junij 2013

(2) Izdelava osnutka OPPN 30 dni

(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 
prostora 30 dni

(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno 
z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava 
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosil-
cev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno 
razgrnitev 30 dni

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi 7 dni

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu 
Občine Braslovče in traja 30 dni od objave v 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način. 
Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani 
lahko podajo svoje predloge in pripombe v času 
trajanja javne razgrnitve 30 dni

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz 
javne razgrnitve 30 dni

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja pro-
stora na dopolnjen predlog OPPN 30 dni

(9) Priprava usklajenega OPPN 15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu 45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 iz-

vodih 15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugoto-
vljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od toče 
4. dalje ustrezno spremenijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izde-
lavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.

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

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Braslovče, dne 24. junija 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2086. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 
19. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi, 

parc. št. 710/1 – neplodno, v izmeri 1.111 m2, k.o. 987 Braslov-
če. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v splošni 
rabi in postane lastnina Občine Braslovče.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti 

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče 
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
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3
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-1/2013
Braslovče, dne 19. junija 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA

2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna 
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Brezovica ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni 
list RS, št. 115/00), je Občinski svet Občine Brezovica na 
18. redni seji dne 11. 4. 2013 na predlog župana sprejel uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, ki zajema:

– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega 
klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 63/08, z 
dne 24. 6. 2008;

– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi 
Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Ra-
kitna (Uradni list RS, št. 31/12, z dne 30. 4. 2012).

Brezovica pri Ljubljani, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega 

klimatskega zdravilišča Rakitna  
(uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Občina Brezovica ustanavlja s tem odlokom javni zavod 

za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nada-
ljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno 
preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike 
s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost 
zavoda za področje Republike Slovenije.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE

2. člen
Ime ustanoviteljice zavoda: Občina Brezovica, s sedežem 

na Brezovici, Tržaška 390, 1351 Brezovica.

III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

3. člen
Ime javnega zavoda je: Mladinsko klimatsko zdravilišče 

Rakitna.
Sedež javnega zavoda je: Rakitna 96, Preserje.

4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem so-

glasju ustanoviteljice. V pravnem prometu mora zavod upora-
bljati ime iz predhodnega člena.

IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA

5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne 

enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejav-
nosti, določa zavod s statutom.

V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

6. člen
Dejavnost zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Ra-

kitna je:
a) Osnovna dejavnost zavoda:
– 86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost
– 85.143 stacionarno in ambulantno zdraviliško zdravlje-

nje in rehabilitacija,
– 85.121 nadaljevanje hospitalnega zdravljenja,
– 85.143 primarna in sekundarna preventivna zdravstve-

na dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in 
motnjami,

– 80.422 programi zdravstveno-vzgojne edukacije za 
otroke in starše,

– 55.231 obnovitvena rehabilitacija in zdravstveno letova-
nje otrok, šolarjev in dijakov.

b) Dodatna dejavnost zavoda:
– 55.239 samoplačniški nastanitveni programi,
– 55.231 zimovanja in letovanja otrok ter šole v naravi,
– 92.623 enodnevni izleti, pravljični, naravoslovni in špor-

tni dnevi,
– 55.239 varstvo »vikend paket«,
– 85.319 krizni sprejemi (ogroženi otroci, otroci v stiski),
– 55.520 priprava hrane zunanjim uporabnikom lokalnega 

značaja,
– 71.401 izposoja športnih rekvizitov,
– 80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– 80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z 

motnjami v razvoju,
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje,
– 92.623 druge športne dejavnosti,
– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– zavod lahko za potrebe svoje osnovne dejavnosti opra-

vlja tudi druge dejavnosti.

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah 

pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa ta odlok 
oziroma statut zavoda:

– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon 

ali statut zavoda.

a) Svet zavoda

8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev,
– štirje predstavniki občine ustanoviteljice.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposre-

dno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa 
statut zavoda.
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Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavnike ustanoviteljice zavoda imenuje občinski svet 
v skladu s statutom občine.

9. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Član sveta zavoda je lahko po preteku mandata v svet 

ponovno izvoljen.

10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– odloča o strateških vprašanjih zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-

nosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ter strokovnega 

vodjo,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziro-

ma statutom določene zadeve,
– imenuje in razrešuje strokovni svet.

11. člen
Svet zavoda veljavno odloča z večino glasov vseh članov.

b) Direktor

12. člen
Direktorja imenuje svet Mladinskega klimatskega zdravi-

lišča Rakitna v soglasju z ustanoviteljico.

13. člen
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo z ma-

gisterijem ali specializacijo ekonomske ali pravne ali druge 
ustrezne smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi orga-
nizacijskimi in upravljalskimi znanji,

– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika 
ali drugega svetovnega jezika.

14. člen
Direktor zdravilišča je imenovan za dobo 4 let z možnostjo 

ponovnega imenovanja.

15. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zdravilišče,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravilišča,
– odgovarja za zakonitost dela,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovor-

nostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in 

nalogam,
– sprejema vse akte razen Pravilnika o notranji organi-

zaciji in sistemizaciji delovnih mest in Poslovnika o delu sveta,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.

16. člen
Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 

zdravilišča sta ločeni.

c) Strokovni vodja

17. člen
Strokovni vodja vodi strokovno delo zdravilišča, imenuje 

ga svet zavoda na predlog direktorja.

18. člen
Kandidat za strokovnega vodjo mora izpolnjevati nasle-

dnje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri s specia-

lizacijo iz pediatrije ali psihiatrije ali pedopsihiatrije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika 

ali drugega svetovnega jezika.
Naloge strokovnega vodje se določijo skladno z aktom o 

sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda.

d) Strokovni svet

19. člen
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta 

določa statut zavoda.

VII. DELOVNA RAZMERJA

20. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju 

in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, 
kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.

VIII. SREDSTVA ZA DELO

21. člen
Zdravilišče pridobiva sredstva za delovanje:
– s plačili za storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstve-

no zavarovanje Slovenije,
– s plačili za storitve dodatnih dejavnosti:
a) dodatni programi,
b) varstvo »vikend paket«,
c) krizni sprejemi,
d) priprava hrane zunanjim uporabnikom,
– iz sredstev ustanovitelja,
– prodaja reklamnih in drugih izdelkov,
– iz sredstev pristojnega ministrstva, za katerega se opra-

vljajo storitve,
– iz drugih namenskih in nenamenskih sredstev v skladu 

z zakonom oziroma drugimi predpisi.

22. člen
Zdravilišče lahko za izboljšanje materialne osnove dela, 

za nabavo specifične ali nadstandardne opreme, gradnjo in 
adaptacijo stavb, ali za izvedbo nadstandardnega programa 
oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira 
sredstva od donatorjev, sponzorjev in drugih.

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV  
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

23. člen
Zdravilišče samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki 

jih ustvari z opravljanjem svojih dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zdravilišče nameni za 

opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti, za obnovo in vzdrže-
vanje opreme in objektov.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način 
kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljico.
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X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

24. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s 

katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi ose-

bami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, 
kjer je potrebno soglasje ustanoviteljice.

25. člen
Zdravilišče lahko sklepa pogodbe in opravlja druge prav-

ne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlo-
kom in vpisom v sodni register.

26. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravilišče 

direktor neomejeno.

XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJICE IN ZDRAVILIŠČA

27. člen
Zdravilišče je dolžno ustanoviteljici najmanj enkrat letno 

pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravilišča ter druge 
podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljice.

28. člen
Ustanoviteljica je dolžna zdravilišču zagotavljati sredstva 

za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, 
ki je z zdraviliščem dogovorjena, ter po vrsti sredstev, ki jih za 
delo zdravilišča zagotavlja ustanoviteljica.

29. člen
Zdravilišče mora od ustanoviteljice pridobiti soglasje k:
– določbam statuta,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– statutarnim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– najetju dolgoročnih kreditov in
– spremembi imena in sedeža zavoda.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
S sprejemom Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 

Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna prenehata ve-
ljati Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna (Uradni list RS, št. 98/03) in Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 22/04).

31. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi 
Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna (Uradni list RS, št. 31/12, z dne 30. 4. 2012) ima 
naslednjo prehodno in končno določbo

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

listu Republike Slovenije.

GORENJA VAS - POLJANE

2088. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 
– odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB 4) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01, 
59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 
17. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2013

1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za 

leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12, z dne 28. 12. 2012) se v 
2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:

»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del prora-
čuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/ 
podskupina 
kontov

Proračun 
leta 2013 

(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 11.003.167
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.173.978

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 6.106.228

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 5.631.694

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 299.300
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 175.234
706 DRUGI DAVKI  0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.067.750
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 197.350

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000
712 GLOBE IN DRUGE 

DENARNE KAZNI 1.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 24.142
714 DRUGI NEDAVČNI 

PRIHODKI 843.258
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 359.788
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 0
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 359.788
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73 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 11.467

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 11.467

731 PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 3.457.934

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.287.159

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 2.170.775

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)  11.622.563

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.878.376

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 437.158

401 PRISPEVKI 
DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 69.710

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 2.267.904

403 PLAČILA DOMAČIH 
OBRESTI 2.700

409 REZERVE 100.904
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 2.567.092
410 SUBVENCIJE 65.660
411 TRANSFERI 

POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.951.466

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC.  
IN USTANOVAM 203.166

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 346.800

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 5.884.755

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 5.884.755

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 292.340

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 267.012

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 25.328

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –619.396

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 5.008

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 5.008

44 V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 27.100

440 DANA POSOJILA 27.100
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) –22.092

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER 
SALDO PREJETIH IN 
DANIH POSOJIL (I.+IV.) – 
(II.+V.) –641.488

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)  0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  0
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)  62.594
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA  62.594
X. NETO ZADOLŽEVANJE 

(VIII.-IX.) –62.594
XI. POVEČANJE 

(ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) –704.082
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 704.082

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-002/2012-007
Gorenja vas, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

KOBARID

2089. Sklep o določitvi cen storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid 
(Uradni list RS, št. 45/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid 
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(Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Ko-
barid na 21. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja  
s komunalnimi odpadki

I.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov: 
1.1. cena stroškov javne infrastrukture:  6,16 €/tono

1.2. cena storitev javne službe: 174,36 €/tono

2. Zbiranje bioloških odpadkov: 

2.1. cena stroškov javne infrastrukture:  4,32 €/tono
2.2. cena storitev javne službe: 243,80 €/tono
3. Strošek obdelave komunalnih odpadkov 

znaša: 110,88 €/tono
4. Strošek odlaganja komunalnih odpadkov 

znaša: 43,12 €/tono

II.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo na-

slednje cene:

1. za odvoz po posodah:

Posoda Vrsta
odpadka

Cena storitve
€/odvoz

Cena infrastrukture
€/odvoz

Cena skupaj 
za 1 odvoz

120l ostanek zbiranje 1,4839 0,0524 1,5364
 ostanek obdelava 1,0715  1,0715
 ostanek odlaganje 0,4167  0,4167
 SKUPAJ: 2,9721 0,0524 3,0245
240l ostanek zbiranje 3,0202 0,1048 3,1250
 ostanek obdelava 2,1807  2,1807
 ostanek odlaganje 0,8480  0,8480
 SKUPAJ: 6,0490 0,1048 6,1538
500l ostanek zbiranje 6,2921 0,2148 6,5069
 ostanek obdelava 4,5431  4,5431
 ostanek odlaganje 1,7668  1,7668
 SKUPAJ: 12,6020 0,2184 12,8204
700l ostanek zbiranje 8,8090 0,3058 9,1148
 ostanek obdelava 6,3604  6,3604
 ostanek odlaganje 2,4735  2,4735
 SKUPAJ: 17,6428 0,3058 17,9486
900l ostanek zbiranje 11,3259 0,3932 11,7191
 ostanek obdelava 8,1776  8,1776
 ostanek odlaganje 3,1802  3,1802
 SKUPAJ: 22,6836 0,3932 23,0768
1100l ostanek zbiranje 13,8427 0,4805 14,3232
 ostanek obdelava 9,9949  9,9949
 ostanek odlaganje 3,8869  3,8869
 SKUPAJ: 27,7244 0,4805 28,2050
5m3 ostanek zbiranje 62,9214 2,1842 65,1056
 ostanek obdelava 45,4312  45,4312
 ostanek odlaganje 17,6675  17,6675
 SKUPAJ: 126,0202 2,1842 128,2044
7m3 ostanek zbiranje 88,0900 3,0579 91,1479
 ostanek obdelava 63,6037  63,6037
 ostanek odlaganje 24,7345  24,7345
 SKUPAJ: 176,4282 3,0579 179,4862
30m3 ostanek zbiranje 377,5287 13,1054 390,6341
 ostanek obdelava 272,5872  272,5872
 ostanek odlaganje 106,0051  106,0051
 SKUPAJ: 756,1210 13,1054 769,2264

120l organski 8,1470 0,1444 8,2914
240l organski 16,2940 0,2887 16,5827
240l embalaža 2,9679 0,1048 3,0727
240l papir 2,9679 0,1048 3,0727
1100l embalaža 13,6028 0,4805 14,0833
1100l papir 13,6028 0,4805 14,0833
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Posoda Vrsta
odpadka

Cena storitve
€/odvoz

Cena infrastrukture
€/odvoz

Cena skupaj 
za 1 odvoz

1100l sveče 13,6028 0,4805 14,0833
1,23m3 steklo 15,2104 0,5373 15,7477
1,8m3 embalaža 22,2591 0,7863 23,0454
1,8m3 papir 22,2591 0,7863 23,0454
1,8m3 tekstil 22,2591 0,7863 23,0454
3,2m3 embalaža 39,5718 1,3979 40,9697
3,2m3 papir 39,5718 1,3979 40,9697
30m3 plastika 370,9852 13,1054 384,0906
30m3 papir 370,9852 13,1054 384,0906

in
2. za odvoz po osebah:

Cena storitve 
€/osebo

Cena infrastrukture
 €/osebo

Cena skupaj
€/osebo na mesec

Ostanek zbiranje 2,7948 0,0987 2,8935
Ostanek obdelava 0,7206 0,7206
Ostanek odlaganje 0,2802 0,2802
Biološki odpadki 0,5789 0,0103 0,5892
SKUPAJ: 4,3745 0,1090 4,4835

KRŠKO

2091. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena statuta Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 
47/10 in 90/11) in 99. člena poslovnika o delu Občinskega sveta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01 in 98/09) je Občinski svet 
Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje občine Krško 
(Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 

25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 74/10)

I.
Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih občine Krško, ki se nanaša na gradnjo 
enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o raz-
vrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, 
št. 18/13, 24/13 in 26/13) se glasi:

»Na območju kmetije ali stanovanjske stavbe je kot vrsta 
objekta dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtev-
nost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).

Območje kmetije ali stanovanjske stavbe se šteje ze-
mljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih 
delov in to je parcela namenjena gradnji, na kateri stoji ena 
stanovanjska stavba z ali brez gospodarskih poslopij.

Na kmetijskih zemljiščih je kot vrsta objekta dovoljena 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so:

– mala komunalna čistilna naprava;
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-

nje, razen bazena za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik 
in okrasni bazen;

– pomožni kmetijsko - gozdarski objekt:
kozolec,
grajeni rastlinjak,
napajalno korito,
krmišče za živali in divjad v leseni izvedbi,

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi. Cene, določene s tem sklepom, 
se začnejo uporabljati s 1. julijem 2013 in veljajo do 1. julija 2014.

Št. 354-3/2013
Kobarid, dne 19. junija 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

2090. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid 
(Uradni list RS, št. 45/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid 
(Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Ko-
barid na 21. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja 

komunalnih in bioloških odpadkov

I.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobi-

tnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Kobarid določi subven-
cija najemnine infrastrukture v višini 100 %.

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s 
tem sklepom, se začne uporabljati 1. julija 2013.

Št. 354-3/2013
Kobarid, dne 19. junija 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 28. 6. 2013 / Stran 6305 

grajena obora, ki je več kot 0,5 ha velika površina v 
naravnem okolju obdana z ograjo,

grajena ograja za pašo živine,
opora za trajne nasade,
grajena poljska pot.«.

II.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-11/2013-O503
Krško, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2092. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 
za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav 
iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka 
vod v januarju in poškodb na infrastrukturi 
zaradi dolgotrajne zime v letu 2013

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, št. 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 49. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 
79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – pre-
čiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet 
Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo 

posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010  
in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju  
in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne 

zime v letu 2013
1. člen

S tem odlokom se zagotavlja sredstva Občine Krško za 
plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic neurja v letu 
2005, poplav v letu 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod 
v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime 
v letu 2013.

2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava 

posledic škode iz prejšnjega člena znaša 414.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. 

Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo 
sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v 
proračunski rezervni sklad.

3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, 

ki sta ga pripravila Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in 
Kabinet župana Občine Krško, razporedijo za:

Sanacijo plazu na Trški gori 150.856,75 €
Plačilo računov intervencije ob poplavah 
novembra 2012 19.143,25 €
Izdelavo projektne dokumentacije za izgra-
dnjo novega mostu 15.000,00 €
Izvedbo začasne peš brvi in izgradnjo nove-
ga mostu čez Lokvanjski potok na cesti JP2 
692071 Odcep Češek - Omerzel 65.000,00 €
Izvajanje svetovalnih storitev in strokovnega 
nadzora pri sanacijah in po naravnih nesre-
čah 24.000,00 €
Izdelavo projektne dokumentacije 11.000,00 €

Izdelavo geomehanskih mnenj in poročil za 
sanacije usadov in udorov brežin ob občin-
skih cestah 15.000,00 €
Sanacijo zdrsa zemljine pod cesto JP 
691141 v Reštanju 30.000,00 €
Sanacijo plazu Kalce na lokalni cesti  LC 
191171 16.000,00 €
Začasno sanacijo plazu Vrhulje 12 F zaradi 
stabilizacije ceste 8.000,00 €
Sanacijo plazu Podulce ob javni poti JP 
694217 60.000,00 €
Skupaj 414.000,00 €

4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene 

v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave po-
sledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te 
prerazporeditve ne smejo presegati 20 % skupnega obsega 
sredstev, določenega v tem odloku.

5. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan 

posreduje Občinskemu svetu.

6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o zago-

tovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 
2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod 
v januarju 2013 (Uradni list RS, št. 16/13).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 351-134/2012-O607
Krško, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2093. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 
za odpravo posledic neurja iz leta 2005 (plaz 
na Trški gori) 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 49. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 
79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – pre-
čiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet 
Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo 
posledic neurja iz leta 2005 (plaz na Trški gori) 

1. člen
S tem odlokom Občina Krško v letu 2014 zagotavlja 

sredstva za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic 
neurja v letu 2005.

2. člen
Obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic 

škode iz prejšnjega člena znaša 270.000 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. 

Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo 
sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v 
proračunski rezervni sklad.
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3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, 

ki sta ga pripravila Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in 
Urad župana Občine Krško, razporedijo za sanacijo plazu na 
Trški gori, ki je nastal v neurju leta 2005.

Sanacija plazu na Trški gori 270.000,00 €.

4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan 

posreduje Občinskemu svetu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 351-132/2013-O607
Krško, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2094. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih 
Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena 
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 
90/11) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 
2013 sprejel

S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcih  

Občine Krško

1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v 

vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2013 dalje znašajo:

v EUR

Vrtec
Starostna skupina

1–3 let

Starostna skupina
3–4 let

in kombinirani oddelek

Starostna skupina
3–6 let Razvojni oddelek

1. Brestanica 514,02 339,85 308,27 –
2. Koprivnica 566,67 – 362,65 –
3. Krško 482,75 388,84 339,46 778,70
4. Leskovec 457,52 354,64 355,32 –
5. Podbočje 553,01 390,53 339,27 –
6. Raka 447,55 345,56 322,15 –
7. Senovo 453,82 344,50 306,61 –

2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, 

kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje 
in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organi-
ziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško. 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sred-
stev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja pla-
čila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo 
(znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred. 

3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško zna-

šajo 2,02 EUR na otroka na dan.

4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro 

zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pri-

dejo po svojega otroka, 
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno. 

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2013. 

Št. 605-2/2012-O704
Krško, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2095. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč 
družini na domu v občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 99. in 101. člena zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 
– popravek in 41/07 – popravek), 37. člena pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine 
Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel

S K L E P 
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini 

na domu v občini Krško
I.

Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialno-
varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,96 EUR 
za efektivno uro storitve od 1. 7. 2013 dalje.

Ceno efektivne ure predstavljajo stroški strokovne pripra-
ve, vodenja in koordiniranja v višini 3,53 EUR/uro, stroški za 
neposredno socialno oskrbo pa 15,43 EUR/uro.

II.
Subvencija občine Krško k polni ceni storitve znaša sku-

paj 13,27 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– Stroškov strokovne priprave 1,13 EUR/uro.
– Stroškov vodenja in koordiniranja 1,34 EUR/uro.
– 70  % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,80 EUR/uro.
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III.
Prispevek uporabnika znaša 3,62 EUR/uro in se lahko še 

dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, 
o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno 
delo Krško.

Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % in tako 
znaša 5,07 EUR/uro.

Cena za uporabnika se ob praznikih poviša za 50 % in 
tako znaša 5,43 EUR/uro.

IV.
Pozitivni izid iz leta 2012 se porabi v letu 2013 za stroške 

poslovanja z namenom izboljšanja delovnih pogojev zaposle-
nih na enoti in u namenom oplemenitenja kvalitete storitev za 
uporabnike.

V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.

Št. 122-1/2013-O702
Krško, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

2096. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
v lasti Občine Krško št. 1/2013

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 
26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel

S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti 

Občine Krško št. 1/2013

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

nepremičninah parc. št. 3929/2 (ID 2956247) – pot v izmeri 299 
m2 in parc. št. 4139/117 (ID 4667619) – pot v izmeri 458 m2, 
obe vpisani v k.o. 1326 – Raka.

II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 478-99/2013-O507
Krško, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LITIJA

2097. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o subvencioniranju varstva otrok

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 

139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji 
dne 12. 6. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o subvencioniranju 

varstva otrok
1. člen

V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list 
RS, št. 60/10, 60/11 in 48/12) se besedilo 15. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodelju-
jejo za šolsko leto 2013/14.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2010
Litija, dne 12. junija 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2098. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 17., 18. in 20. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrt-
cih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 
in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija 
na 19. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Občini Litija in znižanju plačil staršev
1. člen

Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na 
območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:

– v Vrtcu Litija:

PROGRAM PREDŠOLSKE 
VZGOJE

CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
– oddelek prvega starostnega 
obdobja

425,05

– oddelek drugega starostnega 
obdobja

339,79

– kombinirani oddelek 348,96
2. Posebni programi
– razvojni oddelek 808,15

– v Vrtcu Čebelica:

PROGRAM PREDŠOLSKE 
VZGOJE

CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
– kombinirani oddelek 345,82

– v Vrtcu Polhek Polšnik:

PROGRAM PREDŠOLSKE 
VZGOJE

CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
– kombinirani oddelek 360,20
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2. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih 

staršev za programe v vrtcih in v skladu s tem sklepom.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v ra-

zvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke.

3. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-

na tega sklepa za Vrtec Litija znaša 1,95 EUR. V tem znesku 
znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 
0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-
na tega sklepa za Vrtec Čebelica in Vrtec Polhek Polšnik znaša 
1,38 EUR, v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,33 EUR, 
dopoldanske malice (sadne) 0,16 EUR, kosila 0,61 EUR in 
popoldanske malice 0,28 EUR.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za znesek neporabljenih živil. Starši, ki do 
7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem. 
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in 
občine k ceni programa.

4. člen
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s poseb-

nimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med 
ceno programa na otroka in plačilom staršev ter stroškov za do-
datno strokovno pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi Občina 
Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih 
stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov so 
dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o upravičenosti 
do dodatne strokovne pomoči.

5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po 

veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezer-
vacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so rezervacijo in 
odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno 
napovedati najpozneje do 31. 5. tekočega leta. Vrtec je dolžan 
pri obračunu rezervacij občini predložiti pisne napovedi staršev.

Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem 
odstavku, uveljavijo rezervacijo tudi zaradi odsotnosti otroka v 
primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti 
otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z origi-
nalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi 
bolezni, dolžni pa so jo napovedati najkasneje 15 dan od prve-
ga dne odsotnosti otroka, vrtcu in pristojni občini za doplačilo.

Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali najsta-
rejšega otroka, ki je že vključen v vrtec. Prispevek staršev za 
rezervacijo po plačilnih razredih je naslednji:

PLAČILNI RAZRED OPROSTITEV
 EUR DNEVNO

1. plačilni razred: 0 % 0,00
2. plačilni razred: 10 % 1,20
3. plačilni razred: 20 % 2,20
4. plačilni razred: 30 % 3,20
5. plačilni razred: 35 % 3,80
6. plačilni razred: 43 % 4,60
7. plačilni razred: 53 % 5,60
8. plačilni razred: 66 % 7,00
9. plačilni razred: 77 % 8,20

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po 
veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene 
programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je za-
vezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, 
da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s 
strani staršev in ceno programa.

Občina Litija bo za primere in za navedeno obdobje ter 
pod pogoji, določenimi v tem sklepu za uveljavljanje rezerva-
cije, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zave-
zanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v 
vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med cenami 
programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.

6. člen
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so 

jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje ob koncu 
poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega 
časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna do-
datne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni 
stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se 
preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto 
uro zamude. Višino dodatnih stroškov določijo vrtci iz 1. člena 
tega sklepa sami in o njih tudi seznanijo starše.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 
znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 48/12), ki se uporablja 
do začetka tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.

Št. 007-5/2012
Litija, dne 12. junija 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2099. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – UPB1, 126/07 in 108/09) ter 16. člena Statuta Obči-
ne Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Ob-
činski svet Občine Litija na 19. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se na nepremičninah s parc. št. 1548/2 

in s parc. št. 1548/3, obe k.o. 1835 Hotič in s parc. št. 1558/5, 
k.o. 1837 Kresniški vrh, ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena.

II.
Nepremičnine s parc. št. 1548/2 in s parc. št. 1548/3, obe 

k.o. 1835 Hotič in s parc. št. 1558/5, k.o. 1837 Kresniški vrh 
postanejo lastnina Občine Litija.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-5/2013-17
Litija, dne 12. junija 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.
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LJUBLJANA

2100. Odlok o spremembah Odloka o urejanju 
prometa v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o ce-
stah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 
57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 10. izredni seji 17. junija 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o urejanju prometa  

v Mestni občini Ljubljana

1. člen
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 38/13) se prvi odstavek 11. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih povr-
šinah znaša:

Parkirnina v eurih z DDV
Tarifni razred Dnevna Nočna Enotna
I. Parkirišča za oseb. vozila, motorna kolesa in bivalna vozila
P-1 (osebni avto) 1,20 na uro 1,80 na noč (ni)
P-2 (osebni avto) 0,70 na uro 1,80 na noč (ni)

P-3 (osebni avto)
0,60 prvi dve uri

1,80 na noč
(ni)

0,60 vsaka naslednja (ni)
P-3 AB (abonenti – fizične osebe) (ni) (ni) 60,00 na mesec
P-3 AB S (abonenti – stanovalci) (ni) (ni) 42,00 na mesec
P-3 AB Š (abonenti – študenti) (ni) (ni) 30,00 na mesec
PM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni 
prostor) 0,60 na uro 0,90 na noč (ni)
P+R (osebni avto) (ni) (ni) 1,20 na dan
P-BV-1 (bivalno vozilo) 3,60 na uro (ni) (ni)
P-BV-2 (bivalno vozilo) 2,40 na uro 6,00 na noč (ni)
P-BV-3 (bivalno vozilo) (ni) (ni) 9,60 na dan
II. Parkirišča za avtobuse
B-1 (avtobus) 4,80 na uro (ni) (ni)
B-2 (avtobus) 2,40 na uro (ni) (ni)
III. Parkirišča za tovorna vozila
T-1 (tovorno vozilo) 2,00 na uro (ni) (ni)
T-2 (tovorno vozilo) (ni) (ni) 13,20 na dan
T-3 (tovorno vozilo s prikolico) (ni) (ni) 169,20 na mesec
T-4 (brez prikolice) (ni) (ni) 115,20 na mesec
T-5 (počitniška prikolica) (ni) (ni) 162,00
IV. Parkirna hiša
H-1 (osebni avto) 1,20 na uro 1,80 na noč (ni)
H-1 A (osebni avto) 1,20 do 3 ure na uro

1,80 na noč (ni) 2,40 nad 3 ure na uro
H-2 (abonenti fizične osebe) (ni) (ni) 120,00 na mesec
H-3 (abonenti pravne osebe) (ni) (ni) 144,00 na mesec
H-3 A (abonenti pravne osebe) ** (ni) (ni) 240,00 na mesec
H-4 (abonenti stanovalci) (ni) (ni) 60,00 na mesec
HM-1 (motorno kolo, ki zaseda parkirni 
prostor) 0,60 na uro 0,90 na noč (ni)
V. Parkomati
U-1 (parkirna cona 1 območje ožjega 
mestnega središča – osebni avto) 0,70 na uro (ni) (ni)
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Parkirnina v eurih z DDV
Tarifni razred Dnevna Nočna Enotna
U-2 (parkirna cona 2 območje izven ožjega 
mestnega središča – osebni avto) 0,40 na uro (ni) (ni)
Izguba parkirnega listka, kartice 12,00 celodnevno parkiranje, vendar ne manj kot 12,00 €

* S plačilom parkirnine na parkiriščih P+R se pridobi pravica do dveh brezplačnih voženj s prestopanjem v istem dnevu 
z mestnim linijskim prevozom potnikov
** H-3 A (abonenti pravne osebe) ena pravna oseba lahko pridobi največ tri parkirne prostore.«

v eurih

LETNE NAJEMNINE Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

Najemnina za enojni grob 28,28 34,50
Najemnina za otroški grob 16,97 20,70
Najemnina za grobnico  
– do 4 prostore 113,12 138,01
Najemnina za grobnico za več kot  
4 prostore 169,67 207,00
Najemnina za žarni grob 16,97 20,70
Najemnina za povečan grob  
– 1 prostor 28,28 34,50
Najemnina za povečan grob  
– 2 prostora 56,56 69,00
Najemnina za povečan grob  
– 3 prostori 84,84 103,50
Najemnina za povečan grob  
– 4 prostori 113,12 138,01
Najemnina za povečan grob  
– 5 prostorov 141,39 172,50
Najemnina za povečan grob  
– 6 prostorov 169,67 207,00
Najemnina za prostor za anonimni 
pokop 28, 28 34,50
Najemnina za prostor za raztros 
pepela 28,28 34,50

II.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah 

storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 53/12).

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

začne veljati 1. julija 2013.

Št. 007-32/2013-3
Ljubljana, dne 17. junija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2102. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, 
št. 33/13) objavlja

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. julija 2013.

Št. 007-31/2013-2
Ljubljana, dne 17. junija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2101. Sklep o cenah storitev gospodarske javne 
službe pogrebne in pokopališke dejavnosti

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 27. člena Statuta Mestne občine Lju-
bljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 15/12), 45. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 116/08, 53/09, 25/11 in 53/12) in prve alineje 
prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (notarsko potrdilo 
opr. št. SV 2415/10 z dne 11. 10. 2010 – prečiščeno besedi-
lo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. izredni seji 
17. junija 2013 sprejel 

S K L E P
o cenah storitev gospodarske javne službe 

pogrebne in pokopališke dejavnosti
I.

v eurih

OSNOVNE POGREBNE STORITVE Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

Osnovni pogreb s krsto 503,66 551,51
Prevoz 66,29 72,59
Priprava pokojnika 86,99 95,25
Pogrebni obred 150,02 164,27
Pokop 200,36 219,39
Dodatek za pogreb s krsto v soboto 
(65,00  %) 327,38 358,48
Dodatek za pogreb s krsto v nedeljo 
(102,97  %) 518,62 567,89
Osnovni pogreb z žaro 384,84 421,40
Prevoz 66,29 72,59
Priprava pokojnika 86,99 95,25
Pogrebni obred 125,24 137,14
Upepelitev 74,61 81,70
Graviranje in zapiranje žare 13,21 14,46
Pokop 18,50 20,26
Dodatek za pogreb z žaro v soboto 
(78,31  %) 301,37 330,00
Dodatek za pogreb z žaro v nedeljo 
(109,16  %) 420,09 460,00
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C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

V skladu s Spremembo Splošnih pogojev za dobavo in 
odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geograf-
sko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/12) 
se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople 
vode pri obračunu po vodomeru določajo posredno na osnovi 
odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po 
toplotnem števcu.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 47/13.

3. člen
Ta cenik začne veljati 1. julija 2013.

Ljubljana, dne 26. junija 2013

Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

Tarifna skupina Enota Cena brez 
DDV na enoto

Dodatek 
za povečanje  
energetske 

učinkovitosti na enoto

22 % DDV
Končna cena 

z DDV  
na enoto

    

GOSPODINJSKI ODJEM    

    

za dobavljene količine    

– za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 47,9041 0,5000 10,6489 59,0530

– za obračun tople potrošne vode  
po vodomeru EUR/m3 3,2000 0,0300 0,7106 3,9406

    

za priključno moč    

– za obračun po toplotnem števcu  
in obračun po vodomeru EUR/MW/leto 8.665,9755

 
 1.906,5146 10.572,4901

     

    

NEGOSPODINJSKI ODJEM    

    

za dobavljene količine    

– za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 53,3343 0,5000 11,8435 65,6778

– za obračun tople potrošne vode  
po vodomeru EUR/m3 3,5601 0,0300 0,7898 4,3799

    

za priključno moč    

– za obračun po toplotnem števcu  
in obračun po vodomeru EUR/MW/leto 10.031,2256

 
 2.206,8696 12.238,0952
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LOŠKI POTOK

2103. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Loški Potok

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski 
svet Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 6. 6. 2013 
sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo  

na območju Občine Loški Potok

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna 

storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno 
podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne služ-
be), porabnikom na področju Občine Loški Potok.

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

območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na sis-
teme v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je 

za vse vrste porabnikov enaka, znaša:

Vrsta porabe
Cena vključno 

z vodnimi povračili 
in brez DDV EUR/m3

normirana poraba 1,2267

prekomerna poraba 1,8401

4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za 

vodomere dimenzije do vključno DN 20 znaša:

Vodomer Faktor 
omrežnine

Znesek 
na vodomer 

mesečno

DN ≤ 20 1,00 6,9112

Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna 
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. 

5. člen
(prehodna določba)

V prehodnem obdobju 2 let od uveljavitve tega sklepa, 
se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od 
DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen 
vodomer DN 50.

V primeru, da v prehodnem obdobju pride do spremembe 
faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, se vsem odjemalcem obračunava omrežnina po novih 
faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca po objavi v Uradnem listu.

Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Tarifni 
pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih siste-
mov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini 
Loški Potok (Uradni list RS, št. 91/03 in 137/04) ter Sklep o 
cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški 
Potok (Uradni list RS, št. 4/11).

Št. 301-0004/2013-1
Hrib - Loški Potok, dne 17. junija 2013

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.

2104. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne 
odpadne vode na območju Občine Loški Potok

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode na področju Občine Loški Potok 
(Uradni list RS, št. 27/09) je Občinski svet Občine Loški Potok 
na 16. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne 

vode na območju Občine Loški Potok

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna 

storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Ko-
munala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), 
uporabnikom na področju Občine Loški Potok.

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

na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na 
sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, ob-

stoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi naprava-
mi v Občini Loški Potok znaša 0,2277 €/m3 brez DDV. Storitev 
se zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v 
m3.

Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o od-
vajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na 
področju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 27/09) opraviti 
enkrat na tri leta.

4. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 

vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na 
osebo na dan.

V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega skle-
pa se vsem odjemalcem v Občini Loški Potok, pri katerih se 
poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, 
obračuna 0,1125 m3/osebo/dan (oziroma 75 % od 0,15 m3/ose-
bo/dan) za zaračunavanje storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi či-
stilnimi napravami.

5. člen
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne 

naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom 
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zaračuna po ceni, ki znaša 80,77 €/praznjenje brez DDV (ko-
ličina do 6 m3).

6. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 7. 2013 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu, 

prenehajo veljati cene čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
veljajo od 8. 2. 2007.

Št. 301-0005/2013
Hrib - Loški Potok, dne 17. junija 2013

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.

2105. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 2. in 3. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je 
Občinski svet Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 6. 6. 
2013 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve 

obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo

1. člen
Občina Loški Potok bo storitev obvezne občinske go-

spodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva, 
v delu ki se nanaša na vodarino, od uveljavitve novih cen 
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dalje, 
subvencionirala v višini 25 %.

Višina subvencije se vsako nadaljnje koledarsko leto 
zmanjša za 5 odstotnih točk.

2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu 

Občine Loški Potok.

3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine 

Loški Potok izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Lju-
bljanska cesta 38, 1330 Kočevje, v skladu s pogodbo o najemu 
in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko se začnejo 
zaračunavati cene na podlagi Sklepa o cenah storitev oskrbe s 
pitno vodo na območju Občine Loški Potok.

Št. 301-0004/2013-2
Hrib - Loški Potok, dne 17. junija 2013

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.

2106. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
v k. o. Retje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 15. člena Sta-
tuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) 
je Občinski svet Občine Loški Potok na 15. redni seji dne 
27. 3. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Retje

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

ščih naslednjih parc. štev. v k. o. 1640 Retje:

PARCELA RABA ZEMLJIŠČA
POVRŠINA

ha a m2

3792/20 CESTA 22 98

3792/21 CESTA 7

3793/18 CESTA 1 48 04

3793/19 CESTA 75

3793/20 CESTA 35

3793/21 CESTA 20

3793/22 CESTA 11

3793/23 CESTA 5 68

3793/24 CESTA 6 67

3793/25 CESTA 10

3793/26 CESTA 18

3793/27 CESTA 37 52

3793/16 CESTA 14 15

3793/17 CESTA 9

3792/23 CESTA 1 71

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 

značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Loški 
Potok.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občine 
Loški Potok bo za navedene parcele sklenjen pravni posel 
menjave zemljišča namesto pogodbe o razlastitvi, po postopku 
in na način, kot ga določajo predpisi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0018/2013
Hrib - Loški Potok, dne 17. junija 2013

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.
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MEŽICA

2107. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 57/12, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij 
(Uradni list RS, št 99/07) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 21. seji 
dne 12. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt za Občino Mežica (v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. člen
(namen OPN)

OPN določa cilje in izhodišča 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.

3. člen
(cilji 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
(vsebina OPN)

(1) Tekstualni del OPN vsebuje strateški in izvedbeni del ter dve prilogi odloka. Obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe;
II. Strateški del;
III. Izvedbeni del;
IV. Prehodne in končne določbe;
V. Grafične priloge strateškega in izvedbenega dela;
VI. Obvezne priloge.
(2) Strateški del:
1. Splošne določbe;
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
3. Zasnova prostorskega razvoja občine;
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
5. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
6. Okvirna območja razpršene poselitve;
7. Usmeritve za prostorski razvoj občine;
8. Usmeritve za razvoj v krajini;
9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč.
(3) Izvedbeni del:
1. Splošne določbe;
2. Območja namenske rabe;
3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji;
4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji.
5. Prilogi k odloku o OPN:
5.1 Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe ter načinov urejanja prostora
5.2 Priloga 2: Enostavni in nezahtevni objekti
(4) Grafični del OPN vsebuje:
1. Strateški del:
Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja (M 1: 25.000),
Karta 2.1: Gospodarska javna infrastruktura – prometna infrastruktura (M 1: 25.000),
Karta 2.2: Gospodarska javna infrastruktura – energetska infrastruktura (M 1: 25.000),
Karta 2.3: Gospodarska javna infrastruktura – komunalna infrastruktura (M 1: 25.000),
Karta 2.4: Gospodarska javna infrastruktura – oskrba z vodo (M 1: 25.000),
Karta 3: Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve (M 1: 25.000),
Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1: 25.000),
Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1: 25.000),



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 28. 6. 2013 / Stran 6315 

Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe (M 1: 25.000),
Karta 7: Območja s posebnimi usmeritvami (M 1: 25.000).
2. Izvedbeni del:
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1: 25.000),
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji GJI (M 1: 25.000),
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 

pogojev (M 1: 5.000),
Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaze gospodarske javne infrastrukture (M 1: 5.000).
(5) Grafični prikazi so izdelani na DKN v merilu 1:5000, pregledne karte pa na državni topografski karti (M 1: 25.000).
(6) S prostorskimi izvedbenimi pogoji (v nadaljnjem: PIP) se ne urejajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov (v 

nadaljnjem OPPN).

5. člen
(obvezne priloge OPN)

Obvezne priloge vsebujejo:
1.1 Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov,
1.2 Prikaz stanja prostora,
1.3 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN in Urbanistični načrt,
1.4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
1.5 Obrazložitev in utemeljitev OPN,
1.6 Povzetek za javnost,
1.7 Okoljsko poročilo.

6. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)

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

7. člen
(območje OPN)

(1) Z OPN se ureja celotno območje Občine Mežica.
(2) Meja območja urejanja OPN poteka po meji Občine Mežica.

8. člen
(pomen kratic)

OPN občinski prostorski načrt;
OPPN občinski podrobni prostorski načrt;
UN urbanistični načrt;
PA prostorski akt;
NRP namenska raba prostora;
PNR podrobna namenska raba prostora;
EUP enota urejanja prostora;
PIP podrobni izvedbeni pogoji;
GJI gradbeno inženirski objekti, namenjeni izvajanju gospodarske javne infrastrukture;
GJD gospodarsko javno dobro;
GIO gospodarski inženirski objekti;
CČN centralna čistilna naprava;
MČN mala čistilna naprava;
MHE mala hidroelektrarna;
LEK lokalni energetski koncept;
PM parkirno mesto;
FZ faktor zazidanosti;
FI faktor izrabe;
DOBP delež odprtih bivalnih površin;
FPP faktor povoznih površin;
BEP bruto etažna površina;
BEV bruto etažna volumen;
EMV elektromagnetno valovanje.

9. člen
(pomen izrazov)

Gradnje nizke gostote pomeni poseljenost cca 40–80 prebivalcev/ha.
Gradnja srednje gostote pomeni poseljenost cca 80–120 prebivalcev/ha.
Gradnja visoke gostote pomeni poseljenost cca 120 in več prebivalcev/ha.
Primarne dejavnosti so kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
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Sekundarne dejavnosti so industrija, proizvodne dejavnosti in gradbeništvo.
Terciarne dejavnosti so trgovina, promet, gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura, uprava, cerkev in 

svobodni poklici.
Sprememba rabe je sprememba pri kateri se obstoječi objekt nameni za drugo rabo, ne da bi se pri tem spremenila njegova 

velikost ali zunanji videz in se ne povečajo vplivi objekta na okolico.
Viri elektromagnetnega sevanja (EMS) so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni 

ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, 
radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.

Kota ±0'00 zmeraj predstavlja pohodnico pritličja.
Galerija (G) pomeni vmesni prostor (svetla višina najmanj 2,20 m) med polno višino etaže – N (nadstropja) oziroma M 

(mansarde) in spodnjo koto slemena strehe.
Faktor izrabe parcele (FI), namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino 

parcele, namenjene gradnji, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem 
terena in pod njim. V primeru, ko so podzemne etaže (ena ali več od njih) trajno in na več kot 80 % svojih neto tlorisnih površin 
namenjene parkirnim površinam, se bruto površine takšnih etaž ne prištevajo k bruto površini objekta. Takšnim površinam ni 
mogoče spreminjati namembnosti.

Faktor povoznih površin (FPP) predstavlja razmerje med povoznimi površinami na stavbnem zemljišču in stavbnim 
zemljiščem in mora biti manjši ali enak (≤) 0,xy, kar pa ne sme skupaj presegati XY m2. FPP se šteje med zazidano površino tega 
stavbnega zemljišča.

Nepozidljivo zemljišče med GM in mejnicami stavbnih zemljišč predstavlja površine, kjer ni možno postavljati nobenih 
stavb, objektov ali naprav, razen GJI in ograj oziroma škarp, če to dopuščajo posamezni PIP oziroma določila OPPN in v skladu 
z določili tega odloka.

Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih, primarnih in transportnih vodovodov in je, kot občinska 
javna infrastruktura, namenjen opravljanju storitev javne službe in so zanj pridobljena vsa potrebna tehnična in upravna dovoljenja.

Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi 
prebivalcev s pitno vodo in za katerega imajo uporabniki oziroma lastniki le-teh pridobljena vsa potrebna tehnična in upravna 
dovoljenja.

Sekundarna bivališča so stanovanjske stavbe, ki jih lastnik uporablja za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje, 
oziroma na njih lastnik ali uporabnik nima trajnega naslova.

Kolenčni zid je nosilna stena na obodnici med zgornjo višino nosilne konstrukcije zadnje etaže ter spodnjo površino 
kapne lege, ki je izvedena z različnimi materiali (les, AB, jeklo ipd.). Višina kolenčnega zidu se meri od končne višine pohodnice 
najvišje/zadnje etaže in višinsko točko stika končnega sloja stene in končnega spodnjega / notranjega sloja stropu strehe.

Stenski oziroma fasadni pomol (aka rizalit) je izrivek na posamezni fasadi stavbe, ki je izveden tako, da ni neposredno 
spojen od ali izpod kote ±0'00 pa do napušča stavbe oziroma da je število etaž le-tega za eno manjše od skupnega števila etaž. 
Kot izhodišče se jemlje smer navzgor od etaže pritličja oziroma kote ±0'00.

Frčada (aka aher= aherl=aherln) je strešno okno izven nivoja strehe.
Občinsko središče Mežica je območje obravnavano z Urbanističnim načrtom.
Trajnostni prostorski razvoj (TR- sustainable development, Definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (Burtlandska 

komisija))- »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (Our Common Future, 
Oxford University Press 1987, stran 43).

Tradicionalni vzorec pomeni krajevno obliko (Mežiška dolina) arhitekturne krajinske enote Koroška.

II. STRATEŠKI DEL

1. Splošne določbe

10. člen
(namen)

Z namenom zagotoviti usklajen in učinkovit prostorski razvoj ob smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih 
potencialov se s strateškim delom OPN, na podlagi razvojnih potreb Občine in ob upoštevanju javnih koristi na področju varstva 
okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja človekovega zdravja, določijo 
cilji in izhodišča prostorskega razvoja ter usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

1.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja

11. člen
(izhodišča in vizija prostorskega razvoja občine)

(1) Strategija razvoja Občine Mežica izhaja iz zahteve po doseganju uravnoteženega razvoja z usklajevanjem gospodarskih, 
družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov v občini ter z njimi povezanimi prostorskimi ureditvami se 
zagotavlja z racionalno rabo prostora, ohranjanjem prostorskih zmogljivosti ter ohranjanjem naravnih in kulturnih kakovosti za 
sedanje in prihodnje generacije.

(2) Prostorski razvoj na obmejnem območju na meji z Avstrijo, se izkoristi kot priložnost vzdrževanja in utrjevanja čezmejnih 
vezi, hkrati pa se krepi nacionalne in lokalne značilnosti kulturnega prostora. Na območju mejnega prehoda Reht se s tem namenom 
oblikuje novo območje za razvoj turizma. Problemi obmejnega območja se razrešujejo tudi v okviru krepitve gravitacijskega središča 
Koroške regije, na katerega se, z zagotavljanem boljše dostopnosti, navezuje tudi Mežica.

(3) Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se Mežica razvija kot lokalno središče, ki se 
zlasti z razvojem 3. razvojne osi naveže na policentrični urbani sistem v regiji. Mežica v okviru urbanega sistema krepi povezanost 
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z naselji (istoimenskih občin) Prevalje, Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Dravograd pa tudi čezmejno 
z Avstrijsko Koroško in Celovcem.

(4) Glede na položaj znotraj Koroške regije, se v Občini Mežica razvija tiste dejavnosti, ki bodo omogočale delovna mesta 
in oskrbo občanov:

4.1 izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, prometne, trgovske, gostinske, zavarovalniške, finančne in druge poslovne 
dejavnosti.

4.2 v okviru dvigovanja bivalnega standarda ter nadaljnjega razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti se razvija prostorske 
možnosti za šport in rekreacijo, omogoči pa se tudi nove prenočitvene kapacitete in nadgradnjo turistične infrastrukture.

(5) Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje 
poseljenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in 
kulturne krajine.

(6) Zagotavlja se optimalna dostopnost ter urejenost infrastrukture, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj podjetništva ter 
proizvodnih in drugih poslovnih dejavnosti. Z uvajanjem rabe alternativnih virov energije (biomasa, bioplin, toplotna, vodna in 
sončna energija) se postopno zagotavlja energetska samooskrba na širšem gravitacijskem območju Občine Mežica.

(7) Občina Mežica sodi v Koroško arhitekturno regijo, kjer se izven poselitvenih območij ohranja obstoječi prepoznavni 
tradicionalni vzorec poselitve, pri čemer se nova poselitev usmerja v urbano poselitveno območje Mežice. Ohranja se obstoječa 
tipologija kvalitetne razpršene poselitve v hribovitem delu občine in kjer se skladno z umestitvijo v krajinsko enoto Koroška (oznaka 
12_74) ohranja obstoječa prostorska razmerja, prepoznavne krajinske prvine ter tipične krajinske vzorce.

(8) Vizija razvoja Občine Mežice je, z uveljavljanjem načel uravnoteženega razvoja, zagotavljati usklajen prostorski razvoj, ki 
bo omogočil uresničevanje razvojnih pobud in ob tem ohranil naravne in kulturne kakovosti ter kvalitetno in privlačno bivalno okolje. 
Občina si bo prizadevala za uveljavitev in prepoznavnost znotraj Koroške regije ter v širšem obmejnem prostoru.

12. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)

Cilji, ki jih bo Občina Mežica zagotavljala v svojem nadaljnjem prostorskem razvoju, so:
1.1 zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti, pri čemer se bo širitev 

naselij zagotovila z opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo,
1.2 izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij ter gospodarskih con, kar se zagotovi z izgradnjo novih in 

prenovami obstoječih prometnic-cest, pešpoti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem prometnih ureditev za povečanje prometne 
varnosti ter z namenom izboljšanja prometne dostopnosti in navezave na 3. razvojno os,

1.3 opremljenost naselij in gospodarskih con z gospodarsko javno infrastrukturo, kar se zagotavlja s prenovami obstoječih 
omrežij, izboljšanjem njihove učinkovitosti, posodabljanjem in dograjevanjem z namenom dvigovanja standarda opremljenosti 
naselij,

1.4 ohranjanje prepoznavnosti prostora, kar se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj v obstoječe urbano območje Mežice, 
s preprečevanjem razpršene gradnje ter s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino, zlasti pa z ohranjanjem 
tipičnega prepleta kmetijske in gozdne rabe prostora,

1.5 ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti,
1.6 razvoj potencialov za turizem z vključevanjem dopolnilnih dejavnosti kmetijstva, naravnih vrednot in kulturne dediščine 

v turistično ponudbo,
1.7 vključevanje v regionalne in čezmejne razvojne projekte, zlasti v okviru medobčinskega in čezmejnega povezovanja in 

pridobivanja sredstev za gospodarski in socialni razvoj občine,
1.8 zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

1.2 Zasnova prostorskega razvoja občine

13. člen
(prostorski razvoj občine)

(1) Občina si bo prizadevala za uravnotežen prostorski razvoj, ki bo na eni strani upošteval prostorske potrebe razvoja 
dejavnosti ter jih uskladil z varovanjem in ohranjanjem prepoznavnih kakovosti. Občina bo z uravnoteženim razvojem krepila svojo 
vlogo tudi na obmejnem območju, kjer imajo čezmejni odnosi velik pomen na področju družbene in ekonomske integracije na 
regionalni in meddržavni ravni. Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora je eno od temeljnih izhodišč zasnove prostorskega 
razvoja Občine.

(2) V osrednjem delu občine, v dolini reke Meže, se je razvila intenzivnejša poselitev, znotraj katere se razvijajo prostorski 
pogoji za gospodarski in socialni razvoj ter temeljne upravne in centralne funkcije občinskega središča. Uveljavi se uravnotežen 
razvoj, ki bo usmerjen v prenovo in notranji razvoj, potrebe po širitvah naselja pa bodo usklajene z naravnimi in družbenimi 
razmerami območja ter ob ohranjanju kulturnih kakovosti prostora. Z obnovo obstoječih prometnic se vzpostavi boljšo dostopnost, 
zlasti v smeri proti Občini Prevalje, kjer se cestno omrežje naveže na 3. razvojno os ter v smeri Črne na Koroškem preko Slemena 
proti Šoštanju kot podporna navezava na (obstoječe) avtocestno omrežje R Slovenije. V Mežici se zagotavljajo nove površine za 
poselitev v obliki organizirane gradnje, ki bo sledila urejeni gospodarski javni infrastrukturi z namenom ustvarjanja privlačnega 
bivalnega okolja. Preprečuje se razpršena gradnja z usmerjanjem novogradenj na proste površine za gradnjo znotraj naselja, kjer 
se lahko zagotovi opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo.

(3) Mejno območje Reht se oblikuje v turistično območje, ki se celovito urbanistično uredi ter zagotovi gospodarsko javno 
infrastrukturo.

(4) Vzhodni in zahodni del občine zavzema razgiban in hriboviti del občine, ki se dviga nad dolino reke Meže. To je območje 
zadržanega razvoja, kjer se ohranja značilni preplet kmetijske in gozdne rabe prostora z avtohtonim vzorcem razpršene poselitve. 
Ohranja se prepoznavne značilnosti poselitve celkov, kjer so kmetijska gospodarstva umeščena na obrobja kmetijskih površin, ki 
jih obkrožajo gozdne površine. Kmetijska gospodarstva se poleg s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo razvija tudi v povezavi s 
turistično ponudbo, kot dopolnilno dejavnostjo kmetijstva.
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14. člen
(območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) V občinskem središču Mežica se prepletajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij in vzpostavitev 
samooskrbne občinskega središča in širšega gravitacijskega območja v občini. Pri tem se dejavnosti razporejajo tako, da so 
medsebojno združljive znotraj posamezne namenske rabe območja. Razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti se 
usmerja v osrednji del Mežice, ob glavni cesti (RII-425). Občina spodbuja nove ureditve za te dejavnosti z namenom, da se zagotovi 
primerna oskrba občanov. Zaokrožena območja za centralne dejavnosti naj se neposredno navezujejo na urejene javne zelene 
površine, ki se povezujejo v prepoznaven sistem zelenih površin.

(2) Občinsko središče se razvija kot zaposlitveni center, proizvodne in obrtne dejavnosti pa se umešča tudi v gospodarske 
cone v dolini Meže na severnem delu občine.

(3) Občina se bo zavzemala za ustvarjanje kvalitetnega bivalnega okolja v občinskem središču, tudi z obnovo in nadaljnjim 
razvojem rekreacijske infrastrukture v obliki kakovostnega grajenega javnega dobra ter urejenimi zelenimi odprtimi površinami. 
Pri tem se ponovno ovrednoti obstoječe zelene površine in pregleda možnosti za njihovo rabo. Občina bo spodbujala energetsko 
varčno gradnjo ter izrabo alternativnih virov energije.

(4) Občina se zavzema za ohranitev avtohtone razpršene poselitve in preprečuje razpršeno gradnjo s počitniškimi ali 
stanovanjskimi objekti. Novogradnje se usmerja na proste površine za gradnjo v naseljih ali na njegovih robovih, kjer je možna 
dobra dostopnost in cenovno racionalno priključevanje na komunalno in drugo infrastrukturo.

(5) Gospodarska javna infrastruktura se v občini razvija tako, da se zagotovi komunalna oskrba ter dostopnost, skladno z 
uravnoteženim družbenim in prostorskim razvojem. Občina se zavzema za zakonsko predpisano opremljenost zemljišč in pogojuje 
novo pozidavo za stanovanja z zakonsko predpisano opremljenostjo z gospodarsko javno infrastrukturo.

(6) Prometna infrastruktura se v občini razvija z namenom izboljšanja dostopnosti, prometne varnosti in navezave na 3. 
razvojno os.

(7) Občina se zavzema za racionalno ravnanje z odpadki, zlasti z ločenim zbiranjem odpadkov in zmanjševanjem odpadkov na 
izvoru z zmanjševanjem količine odpadkov, ponovno uporabo in reciklažo odpadkov. Odvoz odpadkov se ureja v okviru regijskega 
centra za ravnanje z odpadki KOCEROD na odlagališču nenevarnih končnih komunalnih odpadkov Koroške regije »Zmes« v Občini 
Prevalje. Problematika gradbenih odpadkov se rešuje v okviru sanacije (brez izkoriščanja mineralnih surovin) nelegalnega kopa 
Ježevo ter potencialno tudi na območju razvoja gospodarske cone Glančnik (območje pretežnega urejanja z OPPN).

(8) Kmetijska in gozdarska dejavnost se ohranja v obstoječem obsegu, zlasti z namenom ohranjanja značilne kulturne krajine 
in poselitve na hribovitem območju. Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir, v katerih se zagotovi sonaravno gospodarjenje z gozdom, 
pri čemer se upošteva tudi cilje ohranjanja narave in potenciale za prostočasne dejavnosti in turizem.

15. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) V skladu z administrativno razdelitvijo je v občini šest naselij: Lom, Onkraj Meže, Podkraj pri Mežici, Breg, Plat in Mežica. 
Razvoj poselitve izhaja iz ohranitve obstoječega centralističnega koncepta razvoja z občinskim središčem v osrednjem delu ter 
ostalimi naselji, ki predstavljajo avtohtono razpršeno poselitev celkov.

(2) Mežica se razvija kot lokalno središče, kjer se še naprej razvija delovna mesta v gospodarskih in družbenih dejavnostih. 
Prednostno se izkoristijo obstoječe neizkoriščene stavbne površine v naselju. Vzporedno z razvojem delovnih mest se zagotovi 
nove stanovanjske površine, kjer se omogoči organizirano gradnjo s privlačnimi in komunalno urejenimi površinami za bivanje. 
Mežica se razvija kot kulturno, turistično in upravno središče občine, kjer se zelene površine povezuje v enovit in prepoznaven 
zeleni sistem. Z rekonstrukcijo obstoječe regionalne ceste RII–425 se bo izboljšala prometna dostopnost v smeri občin Prevalje in 
Črne na Koroškem, zagotovila se bo večja prometna varnost in ustrezne površine za pešce in kolesarje.

(3) Območje Reht se oblikuje v samostojno enoto za razvoj turizma. Območje se kompleksno ureja, z ustreznimi programi 
opremljanja se zagotovi oprema s komunalno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Breg se ohranja kot rudarski zaselek, kjer se še naprej razvija dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) 
s spremljevalnim programom.

(5) Ostala naselja sodijo v hribovito območje s celki, kjer prevladuje avtohtona razpršena poselitev.
Ohranja se tipologijo celkov zlasti z namenom ohranitve poseljenosti, kmetijske in gozdarske dejavnosti ter ohranjanja 

značilnosti kulturne krajine. Občina spodbuja urejanje individualnih čistilnih sistemov (male ali rastlinske čistilne naprave) na 
območju razpršene poselitve ter oskrbo z alternativnimi viri energije.

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

(1) Skozi občino potekata dve regionalni cesti, ki se v občinskem središču križata.
1.1 Regionalna cesta R II–425 Mežico povezuje s Poljano/Prevaljami (navezava na G II-112) na severovzhodu in Črno na 

Koroškem na jugu.
1.2 Regionalna cesta R III–698 Mežico povezuje z (nekdanjim maloobmejnim prehodom) Rehtom na državni meji z R Avstrijo.
(2) Rekonstrukcija R II–425 pomeni omogočanje boljše in bolj neposredne navezave na 3. razvojno os, ki bo izboljšala 

povezave med Hrvaško (Karlovac)–Belo krajino (Črnomelj, Metlika)–Dolenjsko (Novo mesto)–Štajersko (Celje, Velenje)–Koroško 
(Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje) in Avstrijo (Pliberk/Bleiburg, Greben/Griffen).

(3) Regionalna cesta R III–698 je čezmejnega pomena, saj Mežico povezuje s sosednjo Avstrijo, hkrati pa podpira razvoj 
poselitve na severozahodnem delu Mežice.

(4) Lokalne ceste se še naprej vzdržuje in prenavlja v obstoječih potekih cest, z namenom ohranjanja dostopa do območij 
razpršene poselitve, povezav za razvoj turistične dejavnosti ter tudi povezanosti s sosednjima občinama Prevalje na severovzhodu 
ter Črno na Koroškem na jugu.

4.1 Obstoječe nekategorizirane ceste je možno vključiti v povezovalni sistem zaledja in podeželja ob zahtevi predhodne 
kategorizacije ter ureditve v navezavi z določili iz ustreznih PIP tega OPN.
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17. člen
(ohranjanje krajine)

(1) Občina se zavzema za ohranjanje prepoznavnosti prostora znotraj krajinske enote Koroška z ohranjanjem kulturne krajine 
in poseljenosti podeželja. Na podeželju se ohranja avtohtono razpršeno poselitev celkov, kjer se spodbuja ohranjanje kmetijske in 
gozdne rabe prostora ter potencialov za razvoj turizma.

(2) Občina se zavzema za celovito in usklajeno prostorsko načrtovanje z namenom ohranjanja narave, s poudarkom na 
zemljiščih znotraj opredeljenih območij ohranjanja narave: (predlagana) zavarovana območja, naravne vrednote, območja 
pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembna območja. Zvrsti naravnih vrednot v občini so: drevesna, botanična, geološka, 
geomorfološka, zoološka, ekosistemska in hidrološka. Občina bo z usklajenim prostorskim načrtovanjem na celotnem območju 
ohranjala habitatne tipe v ugodnem stanju ter se zavzemala za ohranjanje biotske raznovrstnosti, skladno z usmeritvami pristojne 
službe za varstvo narave.

(3) Kulturna dediščina se izkoristi kot pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se ga vključuje v 
prostorsko uravnotežen razvoj. Občina se zavzema za trajnostno rabo in integracijo dediščine v prostoru na način in v obsegu, ki 
ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgubo dediščinskih lastnosti. V skladu s priporočili pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine se ohranja enote naselbinske, arheološke, stavbne, tehnične (rudnik svinca in cinka Mežica) in memorialne kulturne 
dediščine.

(4) Občina se, v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zavzema za varstvo okolja, in sicer z upoštevanjem ranljivosti okolja 
za umestitev in razvoj posameznih dejavnosti v prostor. Prostorski razvoj se usmerja k ciljem zagotovitve zdravega in varnega 
bivalnega okolja, varstva narave ter varstva naravnih virov.

(5) Na vzhodnem delu občine (Onkraj Meže) je predvidena sanacija neleganega kopa – peskokopa Ježevo, kjer se območje 
delno nameni za sanacijo (brez izkoriščanja mineralnih surovin), v okviru katere je možno reševati problematiko gradbenih 
odpadkov v občini. Delno se območje nameni za območje stavbnih zemljišč, preostali del pa se po končani sanaciji rekultivira v 
kmetijska zemljišča.

(6) Na erozijskih območjih bo občina omejevala razvoj, ki lahko poslabša razmere ali poveča tveganje za nastanek naravnih 
nesreč. Na erozijskih območjih z običajnimi protierozijskimi ukrepi na pretežnem območju občine se pri načrtovanju novogradenj 
upoštevajo posebne omejitve in varstveni ukrepi. Na severozahodnem delu občine pa se z uvajanjem obveznega inštituta 
geomehanskih meritev omejujejo novogradnje.

1.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture

18. člen
(splošne določbe)

(1) Občina bo razvijala GJI tako, da bo zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, kot 
izhodišče za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj.

(2) Umeščanje infrastrukturnih, energetskih ter drugih objektov in naprav v prostor naj se načrtuje tako, da se kolikor je le 
mogoče upošteva značilne naravne prvine, kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne 
vedute.

19. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Na območju občine je prometno omrežje sestavljeno iz cestnega prometnega sistema ter površin za mirujoči promet. 
Zaradi slabe učinkovitosti javnega potniškega prometa se izrazito povečuje raba osebnega avtomobila, kar predstavlja velike 
obremenitve cestne infrastrukture ter posledično obremenjenost okolja z emisijami in hrupom.

(2) Nadaljnji razvoj prometne infrastrukture je treba usmerjati tako, da se v občini zagotovi zadovoljivo pretočnost cest, 
višjo raven opremljenosti prometne infrastrukture z namenom zagotovitve večje varnosti za vse udeležence v prometu (kolesarji, 
pešci) in dvigovanja kvalitete bivanja. Kvaliteten razvoj prometne infrastrukture, zlasti z rekonstrukcijami regionalnih cest, se bo 
odražal v nadaljnjem pozitivnem razvoju poselitve, manjših negativnih učinkih prometa na bivalno okolje ter pospešenem razvoju 
gospodarstva in drugih dejavnosti.

(3) Omrežje državnih cest sestavljata državni regionalni cesti II. in III. reda, ki se križata na območju občinskega središča. 
Regionalna cesta RII–425 Mežico povezuje s Poljano v Občini Prevalje na severovzhodu in Črno na Koroškem na jugu. Regionalna 
cesta RIII–698 pa povezuje Mežico z mejnim prehodom na meji z Avstrijo. Rekonstrukcija RIII na območju UN Mežica bo 
pripomogla k dvigu varnosti v cestnem prometu in pretočnosti le-tega. Zlasti rekonstrukcija RII–425 pomeni omogočanje boljše in 
bolj neposredne navezave na 3. razvojno os, pogoje za gospodarski razvoj v občini ter ureditev površin za pešce in kolesarje. Pri 
urejanju križanj regionalne ceste z lokalnimi, se bo občina zavzemala za ureditev križišč s ciljem zagotovitve prometne varnosti 
priključkov oziroma križanj.

3.1 Pri urejanju križanja regionalnih cest z lokalnimi se občina zavzema za uporabniku prijazno ureditev križišč s ciljem 
zagotovitve prometne varnosti priključkov oziroma križanj.

(4) Lokalno cestno omrežje bo občina vzdrževala, prenavljala ter dopolnjevala s cestno opremo z namenom zagotovitve 
dostopnosti ter varnosti. Na posameznih odsekih lokalnih cest, zlasti pa na poteku skozi naselje, se občina zavzema za prenovo 
cestnega omrežja (gradnja pločnikov in javne razsvetljave) ter izvedbo ukrepov za umirjanje prometa.

Pred novogradnjami, oziroma novimi kategorizacijami (izjemo predstavljajo zaključeni sklopi GJD znotraj posameznih OPPN 
oziroma njihovih kolateralnih povoznic), je treba urediti katastrsko (geodetsko in lastniško) stanje obstoječih kategoriziranih 
občinskih cestah.

4.1 Na območju UN Mežica je treba preveriti zahteve po umestiti dodatnih mostov na reki Meži.
4.2 Na kategoriziranih občinskih cestah podeželja se bo ob rekonstrukciji izvajala izdelava »obvoznic« v primerih, ko le-te na 

območju razpršene poselitve potekajo skozi stavbna zemljišča oziroma dvorišča.
4.3 Na nekategoriziranih cestah podeželja se morajo z OPPN, v okviru prekategorizacij, obvezno izvesti »obvoznice« v 

primerih, ko ceste na območju razpršene poselitve potekajo skozi stavbna zemljišča oziroma dvorišča.
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(5) Kolesarsko omrežje naj se uredi tako na državnem (daljinske, regionalne poti), kot tudi občinskem in medobčinskem nivoju.
5.1 Občina Mežica si bo z Občino Prevalje prizadevala za povezovanje predvidene kolesarske poti na severovzhodni strani 

– Šurnikovi travniki.
(6) Mirujoči promet v Mežici je treba urediti z zagotovitvijo predpisanega števila parkirnih površin v okviru javnih površin, zlasti 

ob javnih objektih oziroma na območjih javnih in oskrbnih dejavnosti. Gradnja novih objektov, oziroma spremembe namembnosti 
objektov, se pogojuje z zagotovitvijo zakonsko določenega števila parkirnih mest. Najmanjše obvezno število parkirnih mest se 
zagotavlja tako za zaposlene, kot tudi obiskovalce v skladu z določili zakonodaje, oziroma izvedbenega dela tega odloka.

(7) Javni potniški promet je vezan zgolj na avtobusni promet, ki se izvaja na relaciji Črna na Koroškem ter proti Slovenj Gradcu 
in Dravogradu. Prevoz šolarjev je organiziran.

20. člen
(okoljska, energetska in telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Občina spodbuja rekonstrukcijo, nadgraditev in posodobitev obstoječih infrastrukturnih omrežij, z namenom zagotovitve 
zakonsko določene energetske in komunalne opremljenosti, varstva okolja ter visoke kakovosti bivalnega okolja. Med 
najpomembnejše ukrepe urejanja in nadgrajevanja infrastrukture sodi dograditev kanalizacije in ureditev čistilnih naprav. Občina 
bo novogradnje na stavbnih zemljiščih pogojevala z urejeno opremljenostjo s komunalno opremo.

(2) Občina bo izvajala opremo novih območij poselitve s komunalno infrastrukturo ter hkrati omogočala urejanje komunalne 
infrastrukture na območjih razpršene poselitve.

(3) Za dvig kvalitete življenja na podeželju in ohranjanje avtohtone razpršene poselitve občina spodbuja javno privatno 
partnerstvo za namene uvajanja širokopasovnih (t. i. broad-band) povezav podeželja.

21. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) V občini je javni kanalizacijski sistem zgrajen le v naselju Mežica. Občina bo posodabljala sistem odvajanja in čiščenja 
odpadne vode zlasti z rekonstrukcijo obstoječih komunalnih vodov, izgradnjo ločenega sistema odvajanja komunalne in meteorne 
vode na območju strnjene poselitve.

(2) Dograditev kanalizacijskega omrežja bo prednostno potekala na območjih: naselje Mrvovo in Podpeška cesta, desni breg 
Šumca (Vončina–Trg Svobode), Stržovo in Gosposvetska ulica, levi breg Šumca, Fužinarska pot, Lenartova ulica, in desni breg 
reke Meže.

(3) Mežica je edino naseljeno območje v občini z obremenjenostjo nad 50 PE, saj območje bremeni 4778 PE. Urejeno je 
čiščenje na centralni čistilni napravi (CČN), ki se nahaja na lokaciji Logar, med regionalno cesto in Mežo. Poleg CČN sta v občini 
še dve mali čistilni napravi (MČN), ki čistita komunalne odpadne vode dveh industrijskih obratov (Cablex s kapaciteto 50 PE in 
Glančnik s kapaciteto 120 PE).

3.1 Seznam upravljavcev GJI/GJD je objavljen v ustreznem občinskem odloku.
(4) Na območju razpršene poselitve se novogradnje pogojuje z izgradnjo MČN, obstoječa razpršena poselitev pa se glede na 

aglomeracije (pod 50 PE) ureja s skupnimi MČN: Reht, Grauf in Breg. Na območjih, kjer ureditev MČN ni izvedljiva, se odpadne 
vode zbira v vodotesne greznice, ki se praznijo na CČN. Vsi individualni sistemi čiščenja odpadne vode, vključno z greznicami, 
morajo biti priglašeni pristojni občinski strokovni službi, posledično vrisani v register GJI oziroma v občinskem prostorskem 
informacijskem sistemu (GIS) ter evidentirani in vključeni v sistem nadzora, kjer se preverja ustreznost čiščenja odpadne vode 
skladno z veljavno zakonodajo.

22. člen
(odvajanje meteornih in zalednih voda)

(1) Meteorne ali zaledne vode z javnih površin morajo biti speljane v naprave za odvodnjavanje z javnih površin.
1.1 Meteorne ali zaledne vode iz zasebnih površin je možno speljati v javne naprave za tovrstno odvodnjo le, če je za to 

izdano ustrezno pozitivno soglasje za priključitev pooblaščenega soglasodajalca.
(2) V primeru reliefnih težav ali prostorskih omejitev, ki jih je treba opredeliti v podrobnem tehničnem elaboratu, podprtim s 

strokovnimi študijami pooblaščenih projektantov ali projektantskih podjetij ali ustanov, je takšne vode možno delno speljati bodisi 
v mešan ali delno mešani sistem javne kanalizacije.

(3) Občina se bo zavzemala za izgradnjo ločenega sistema odvajanja odpadnih voda ter za izgradnjo razbremenilnikov.

23. člen
(varstvo vodnih virov in oskrba s pitno vodo)

(1) Občina se zavzema za varstvo oziroma zaščito vseh virov pitne vode. Z odloki evidentirani in zaščiteni vodovarstveni 
območji (občinski nivo) sta Šumc 1 in Šumc 2. Morebitne nove vodne vire je treba v skladu za zakonodajo zaščititi pred 
onesnaženjem.

(2) Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih 
in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.

(3) Občina se zavzema za obnovo in dograditev omrežja. Na območjih razpršene poselitve se raba vode zagotavlja tudi z 
zbiranjem padavinske vode, individualna zajetja vode investitorji/ uporabniki obvezno evidentirajo/ priglasijo pristojni občinski 
strokovni službi in se vnese v register GJI. Nadzor nad neoporečnostjo pitne vode iz individualnih zajetij ni v pristojnosti 
občine.

24. člen
(oskrba s požarno vodo)

Oskrba s požarno vodo izkazuje izrazit primanjkljaj na območju razpršene poselitve. Občina bo to problematiko uredila na 
operativni ravni vzporedno z urejanjem virov pitne vode.
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25. člen
(oskrba z energijo)

(1) Oskrba z električno energijo in njen razvoj se bo odvijal v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije. Občina bo oskrbo 
z energijo izvajala skladno z lokalnim energetskim konceptom (LEK). Gradnja se praviloma izvaja samo na komunalno opremljenih 
zemljiščih, zato bo občina zagotavljala, da bosta načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova obstoječih omrežij 
infrastrukture potekala sočasno z načrtovanjem in izvajanjem gradnje oziroma skladno s prostorskim razvojem. Na območjih 
razpršene poselitve se bo oskrba z električno energijo zagotavljala tudi z izrabo sončne energije (fotovoltaika, v nadaljevanju: PV).

(2) Obstoječi električni daljnovod 2 X 110 kV Ravne–Mežica se bo prenovil z izvedbo enovitega, a upravno ločenega OPPN 
med občinami Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Na Glančniku bo nova razdelilna trafo-postaja (RTP) za smer Črna na 
Koroškem.

(3) Obstoječi električni daljnovod DV 2 X 220 kV Oberselach–Podlog, ki preči skrajni SV del Občine Mežica se bo rekonstruiral 
na napetostni nivo 2 X 400 kV kot zahteven objekt državnega pomena po določilih ustrezne zakonodaje.

(4) Plinovodno omrežje je razvito na območju naselja Mežica ter ob regionalni cesti v smeri Poljane (na meji z Občino 
Prevalje). Plinovodno omrežje oskrbuje tako stanovanjska območja kot tudi območja centralnih in proizvodnih dejavnosti.

(5) Načrtuje se izgradnja novega distribucijskega plinovoda Mežica–Žerjav–Črna na Koroškem.
(6) Izraba sončne energije v obliki solarnih in PV kolektorjev se dovoljuje na vseh objektih pod pogojem, da vizualno ni moteča.
6.1 Sončne elektrarne se umešča na nepozidana stavbna območja, skladno z določili PIP. Umestitev objektov se predhodno 

preveri z različnih vidikov sprejemljivosti (varstvo narave, kulturna dediščina, družbena sprejemljivost idr.).
(7) Občina spodbuja tudi izrabo drugih alternativnih virov energije, zlasti izrabo toplotnih virov, biomase in bioplina.
7.1 Gradnja objektov za oskrbo z energijo se izvaja samo na komunalno opremljenih zemljiščih oziroma območjih s sprejetim 

programom komunalnega opremljanja. Občina bo zagotavljala, da bosta načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova 
obstoječih omrežij infrastrukture potekala sočasno z načrtovanjem in izvajanjem gradnje, oziroma skladno s prostorskim razvojem. 
Na območjih razpršene poselitve je oskrba z električno energijo dovoljena tudi izključno z izrabo sončne ali vetrne energije, oziroma 
kot kombinacija teh dveh ali sorodnih tehnologij.

(8) Na jugu Mežice je na obstoječi vodni pregradi na Meži predvideno območje za energetsko infrastrukturo, kjer je možna 
ureditev male hidro elektrarne (MHE) pod pogojem izkazane sprejemljivosti iz varstvenega in prostorskega vidika.

8.1 Občina se bo zavzemala za uvrstitev lokacij srednje velikih vodnih elektrarn (SrMhe) na toku reke Meže (vodotok 1. reda) 
v energetski koncept RS.

8.2 Na vodotokih 2. reda oziroma pritokih Meže bo občina v okviru LEK preverjala možnost umestitve MHE in hkrati preverila 
možnosti rekonstrukcij in dograditev obstoječih MHe.

26. člen
(komunikacijsko omrežje)

(1) V Občini Mežica je telekomunikacijsko omrežje zadovoljivo razvito. Uvaja se novejše tehnologije v okviru obstoječih TK 
storitev.

(2) Poštna enota se nahaja v Mežici, sistem poštnih storitev pa je zaradi sprememb v odpiralnem času pošte 2392 potrebno 
optimizirati in uvesti sistem zunanjih avtomatičnih storitev 24/7.

(3) Pokritost z mobilnim signalom (GSM) je zadovoljiva, izkazujejo se težnje po izgradnji nove bazne postaje.
(4) Z UMTS signalom je pokrito le območje občinskega središča. Obstoječa bazna postaja ponudnika mobilne telefonije se 

nahaja na vzhodni strani mesta Mežica na desnem bregu Meže.
(5) Novo območje bazne postaje (locirane za več ponudnikov mobilne telefonije hkrati na istem mestu) bo določeno na način, 

da ne bo vidno izpostavljena oziroma v vidnem stiku z naseljem Mežica ter izven območij s posebnimi varstvenimi režimi.
(6) Za dvig kvalitete življenja na podeželju bo občina spodbujala javno zasebno partnerstvo za namene uvajanja umeščanja 

širokopasovnih povezav podeželja.

27. člen
(odpadki)

(1) Za odvoz in nemoteno zbiranje odpadkov kot so ostanki komunalnih odpadkov, organski odpadki, papir, steklo, umetne 
mase, kosovni odpadki skrbi izbrani izvajalec javne službe ravnanja z odpadki.

(2) Problematika gradbenih odpadkov se variantno rešuje v okviru sanacije nelegalnega kopa Ježevo (ON54-OPPN*), ki se 
ureja z OPPN ter potencialno tudi na območju razvoja gospodarske cone Glančnik ob obvezni izdelavi OPPN.

2.1 Nelegalni kop Ježevo bo služil tudi kot občinsko območje za odlaganje določenih odpadkov v primeru naravnih in drugih 
nesreč.

28. člen
(pokopališča)

(1) Pokopališče v Mežici (ME98) ima urejeno mrliško vežico in nova grobna polja. Občina dolgoročno načrtuje širitev območja 
pokopališča.

(2) Pokopališče (ME76) ob Lenartovi se prenovi kot zeleni javni mestni prostor v skladu z usmeritvami pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine.

1.4 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

29. člen
(usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo)

(1) Razvoj poselitve temelji na razvoju občinskega središča ter ohranjanju poseljenosti celkov na hribovitem območju občine.
(2) Na območju Mežice je poudarek na kvalitetnem razvoju znotraj naselja, zapolnjevanju obstoječih, za pozidavo ustreznih, 

stavbnih zemljišč, prostorskem preurejanju in dopolnjevanju naselja z novimi dejavnostmi. Ob umeščanju novih dejavnosti ali 
razširitvi obstoječih, je treba upoštevati omejitvene dejavnike, predvsem varstvo pred naravnimi nesrečami (zlasti na erozijskih 
območjih) ter ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti.
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30. člen
(notranji razvoj)

(1) Naselje Mežica se razvija na proste površine za gradnjo, kjer se izvaja prenova oziroma racionalna pozidava ekstenzivno 
izrabljenih stavbnih površin. Gradnjo se usmerja na tista območja obstoječih stavbnih zemljišč, kjer je možna racionalna ureditev 
in posodobitev komunalne in druge infrastrukture ter na tista območja, ki so bolj sprejemljiva z vidika omejitev v prostoru: reliefne 
razmere, poplavna ogroženost, nestabilnosti tal, varstva narave ali kulturne dediščine ter obstoječa obremenitev s hrupom ceste.

(2) Opuščeni ali neprimerni objekti v Mežici se prenovijo ali nadomestijo z bolj sprejemljivimi, zlasti glede namembnosti in 
oblikovnih oziroma urbanistično – arhitekturnih značilnosti.

(3) Pri načrtovanju notranjega razvoja Mežice in rabe urbanih površin, se bo občina zavzemala za zagotavljanje kvalitetnih 
bivalnih razmer z izboljšanjem ravni opremljenosti z GJI in urejenostjo javnih površin. Javne površine se zagotavljajo kot odprte 
zelene površine in kakovostno grajeno javno dobro (prometne površine, igrišča, mestni trg idr.). Zagotovi se dostopnost zelenih in 
drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce ter čim večja raznolikost teh površin glede njihove vloge in funkcije.

(4) V središču Mežice se umeščajo oskrbne, družbene in storitvene dejavnosti, ki se zgoščajo predvsem ob regionalni cesti 
tako, da se oblikuje osrednja mestna ulica s kakovostnimi zelenimi javnimi površinami. Zelene površine se povezujejo v zeleni 
sistem, ki se naveže na kvalitetni odprti prostor in širše zaledje občinskega središča.

(5) V Mežici se spodbuja razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti, zlasti kot širitev turistične ponudbe, muzejske in kulturne 
dejavnosti, ponudba za rekreacijo na prostem ter navezavo na širši prostor z omogočanjem prenočevanja.

31. člen
(prenova naselja)

(1) Prenova v Mežici temelji na zagotavljanju kvalitetnega bivalnega standarda, ki se zagotovi z izboljšanjem funkcionalnih, 
prostorsko oblikovnih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer v naselju. Podrobnejši ukrepi prenove naselja so določeni v 
urbanističnem načrtu.

(2) Naselbinsko jedro Mežice je opredeljeno kot območje naselbinske dediščine, zato se ohranja njegove značilnosti v skladu 
z usmeritvami in zahtevami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(3) Razvrednotena območja se sanirajo z umeščanjem ustreznejših rab in dejavnosti, ki se jim prilagodi tudi opremljanje 
zemljišč s komunalno in drugo infrastrukturo. Spodbujajo se spremembe namembnosti in prenove trajnostno ali ekonomsko 
neizkoriščenih ali opuščenih objektov. Sanacija posameznih neustreznih objektov ali delov naselja se lahko sanira tudi z 
zasaditvami vegetacije, odstranitvijo ali kvalitativno obnovo objektov.

32. člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)

Večje širitve predstavljajo: »Ekonomija« (ME18-OPPN*) na severozahodu Mežice, zaselek Reht (TA5-OPPN*) ob nekdanjem 
mejnem prehodu in površine prometne baze »Štrikarjevi travniki« (ON3-OPPN*, ON103-OPPN*, LO33-OPPN*, LO58-OPPN*) na 
meji s Prevaljami, za katere se predvideva izdelava OPPN. Za vse predvidene OPPN so v izvedbenem delu tega odloka predpisane 
usmeritve glede opremljanja stavbnih zemljišč in celovitega uresničevanja načrtovanih prostorskih ureditev.

33. člen
(razvoj dejavnosti v občinskem središču)

(1) Dejavnosti v občini so zgoščene v občinskem središču Mežica, kjer je največja gostota poselitve s stanovanjskimi, 
oskrbnimi, centralnimi, proizvodnimi, poslovnimi in drugimi dejavnostmi. V občinskem središču je največja koncentracija 
prebivalstva, s čemer je povezana tudi dostopnost do različnih dejavnosti in funkcij naselja.

(2) Stanovanjske stavbe in stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo v območja, ki so z namensko rabo 
predvidena za stanovanja in spremljajoče oziroma dopolnilne dejavnosti. V občini se zagotavljajo območja za različne oblike 
bivanja, in sicer večstanovanjski objekti, vrstne oziroma atrijske ter prostostoječe hiše.

(3) V naselju Mežica se še naprej razvijajo različne dejavnosti z namenom razvoja oskrbe prebivalstva in omogočanja novih 
delovnih mest, pri tem pa te dejavnosti ne smejo motiti bivalnega okolja.Oskrbne, storitvene, in družbene dejavnosti se usmerja 
ob regionalni cesti, kjer se zagotovi možnost dolgoročnega razvoja ter dobro dostopnost, zlasti z urejenimi parkirnimi površinami, 
javnim potniškim prometom, kolesarskimi in pešpotmi. Kulturna dejavnost se razvija v okviru obstoječih območij za centralne 
dejavnosti.

(4) Proizvodne in obrtne dejavnosti se usmerja v obstoječi gospodarski coni Glančnik (ME112-OPPN*, ME115-OPPN*, 
ME118) in Britof (ME13, ME12) ter v novo gospodarsko cono Logarjevo/ vulgo Vogarjevo (ON23, ON106).

(5) Na »Štrikarjevih travnikih« (ON3-OPPN*, ON103-OPPN*, LO33-OPPN*, LO58-OPPN*) je predviden razvoj cestne baze, 
za potrebe vzdrževanja in gradnje cest.

(6) Družbene in centralne dejavnosti se še naprej razvijajo v centralnem delu poselitvenega območja občinskega središča: 
ureditev zelenih površin ob šoli, ureditev dostopnih poti v bližini vrtca, glasbena šola, zdravstveni program, dom starejših občanov, 
mladinski kulturni center, večnamenski športni center itd.

(7) Obstoječi hotelski objekt se ohranja v sklopu centralnih dejavnosti mesta in se poudari kot pomembna vstopna točka v 
mesto Mežica.

34. člen
(sanacija razpršene gradnje)

(1) Občina bo sledila določilom resorne zakonodaje glede preprečevanje razpršene gradnje.
(2) Razpršeno gradnjo se bo saniralo – zaokrožilo na podlagi urbanistične, okoljske in ekonomske sprejemljivosti. Občina 

bo na podlagi verificiranih programov komunalnega opremljanja zemljišč, opredelila tista nova območja za širitev naselja, ki bodo 
imela ustrezno dostopnost, komunalno opremljenost in bodo omogočala kvalitetno bivalno okolje.
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35. člen
(ohranjanje območij razpršene poselitve)

(1) Območja celkov se smiselno zaokrožuje na podlagi izhodišča, da se izboljša razmere za bivanje, delo ter opravljanje 
kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti. Prenove in novogradnje se prilagaja tradicionalnemu urbanističnemu in arhitekturnemu 
oblikovanju ter se ohranja obstoječo strukturo celka. Prenova izhaja iz ohranjanja avtohtonih značilnosti razmestitve objektov, 
oblikovanja objektov ter drugih elementov dediščine. Na teh območjih se spodbuja kmetijsko in gozdarsko dejavnost z možnostjo 
razvoja dopolnilnih dejavnosti, tudi v povezavi s turistično ponudbo.

(2) Na območju celkov se cestna infrastruktura vzdržuje in ureja v skladu s sprejetimi ustreznimi občinskimi odloki (o občinskih 
cestah, o kategorizaciji občinskih cest ipd.). V primeru neurejenega dostopa na kategorizirano občinsko cesto si je investitor 
obvezan z lastnimi stroški urediti dostop do te ceste oziroma na podlagi potrjenega programa komunalnega opremljanja zemljišč 
na takšnem območju. Novogradnje za stanovanjsko gradnjo na območju celkov se pogojuje z izgradnjo individualnega čistilnega 
sistema v obliki MČN.

36. člen
(izjemno umeščanje objektov in ureditev zunaj naselij)

(1) Umestitev prostorskih ureditev, ki jih zaradi njihove funkcije ali drugih posebnosti ni mogoče urejati
(2) v naseljih, se ureja izven naselij, dislocirano ali na robovih in ob pogoju, da gre za urejanje prostora, ki je sprejemljivo z 

vidika vplivov na okolje.
(3) Izven naselij se izjemoma omogoča umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali narava dejavnosti 

zahteva lociranje na nepozidanem prostoru: specifična rekreacijska območja in športna igrišča, adrenalinski parki, kopališča, 
čebelnjaki, kozolci, staje za drobnico in konje, lovski in planinski domovi, lovske opazovalnice, logarnice, objekti komunalne idr. 
infrastrukture ter žage, živinorejske farme in posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkev, ambulanta, sanatorij, 
spomenik, razstave na prostem – forma viva ipd., pri čemer se zagotovijo preveritve in utemeljitve z vidika urbanističnih, krajinskih, 
okoljskih in drugih zahtev.

3.1 V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina pretehtala ali je smotrno 
določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Raziskovanje mineralnih surovin 
je dopustno na celotnem območju občine, ob pogoju sanacije teh površin v prvotno stanje. Za namen izkoriščanja mineralnih 
surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

(4) Vsakokratne širitve naselij se preveri z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih in drugih zahtev. Posamični objekti v 
odprti krajini se gradijo le izjemoma, in sicer v primeru, ko gre za specifično namembnost, kar pa je treba utemeljiti z urbanistično 
in krajinsko presojo in utemeljitvijo, v katerih se natančno opredelita namembnost in oblikovanje objektov.

(5) Vse umestitve objektov in ureditve izven naselij, s poudarkom na njihovih programih in velikosti območja ter funkcionalne 
navezave na obstoječa naselja, infrastrukturo in druge ureditve, se bo preverilo in utemeljilo z vidika urbanističnih, krajinskih, 
okoljskih in drugih zahtev. Umeščanje objektov v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov, v smislu njihove namembnosti 
in njihovega arhitekturno urbanističnega in krajinskega oblikovanja.

1.5 Usmeritve za razvoj v krajini

37. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Občina bo razvoj dejavnosti v krajini, poselitev in infrastrukturo usmerjala tako, da se bodo:
1.1 ohranjale naravne in kulturne prvine v krajini, ki so nosilke prepoznavnih značilnosti prostora,
1.2 razvijali potenciali za primarne dejavnosti, zlasti kmetijstvo in gozdarstvo, ki sta pomembna dejavnika ohranjanja kulturne 

krajine,
1.3 omogočali pogoji za privlačen odprti prostor ter za rekreacijo na prostem,
1.4 preprečevali negativni posegi v prostor, ki bi spremenili kvalitetne prvine kulturne krajine,
1.5 zmanjšale nevarnosti in tveganja za naravne nesreče ter ohranjalo vodne vire ter
1.6 zagotavljali pogoji za kvalitetno in varno bivalno okolje.

38. člen
(usmeritve za prostorski razvoj kmetijstva)

(1) Občina bo spodbujala ohranjanje kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih, z namenom ohranjanja avtohtone razpršene 
poselitve (celkov) ter značilnega prepleta gozdne in kmetijske rabe prostora v krajini.

(2) Usmeritve za kmetovanje na območjih z omejitvami: na območjih varstva vodnih virov in območjih ohranjanja narave je 
kmetijska dejavnost omejena pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil ter živalskih odpadkov, zato bo ponekod 
potrebna tudi prilagoditev tehnologij v kmetijstvu.

(3) Usmeritve za kmetijske površine na robovih naselij: ohranja se kmetijska pridelava, z namenom ohranitve kvalitetnega 
odprtega prostora, kjer se dopušča preplet kmetijske dejavnosti v povezavi s prostočasnimi aktivnostmi. Spodbuja se zlasti tiste 
aktivnosti, ki so s kmetijsko dejavnostjo združljive (npr. sprehajanje, tek, kolesarjenje po obstoječih kolovoznih poteh, čebelarjenje). 
Kmetijske površine na robovih naselij se vključuje v zeleni sistem, zlasti z namenom ohranjanja visokodebelnih sadovnjakov, 
ekstenzivnih travnikov in vrtov.

(4) Usmeritve za kmetijske objekte: novogradnje in obnove gospodarskih objektov naj upoštevajo avtohtone značilnosti 
oblikovanja kmetijskih objektov in določila veljavne zakonodaje na območjih z omejitvami.

39. člen
(usmeritve za prostorski razvoj gozdarstva)

(1) Spodbuja se sonaravno gospodarjenje z gozdom, kjer se ohranja sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih 
ekosistemov. V gozdovih se ohranja ekološke, proizvodne in socialne funkcije gozda. V kmetijski krajini se ohranja gozdne zaplate, 
skupine gozdnega drevja, obvodno vegetacijo ter členjene gozdne robove.
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(2) Ohranjati je treba površine gozdov z opredeljenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti. Posegi 
na območjih varovalnih gozdov praviloma niso dopustni, izjemoma se lahko izvajajo po predhodni pridobitvi dovoljenja, ki ga izda 
pristojna službe za upravljanje z gozdovi.

(3) Na območjih koridorjev ogroženih vrst in območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se ohranja 
gozdove, obvodne koridorje in druge krajinske elemente (gruče dreves in posamezna drevesa) v čim bolj naravnem stanju.

(4) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesno-proizvodno funkcijo se ohranja obstoječe dostope do 
gozdnih zemljišč, pri čemer se odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami preverja z vidika okoljske sprejemljivosti (ohranjanja 
vodnih virov, varstva narave, stabilnosti tal itd.).

(5) Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor so naravnani tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih vrst 
v gozdnem ekosistemu. Zato se dela v gozdu opravlja v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj moteč. Zagotavlja se 
redna košnja košenic in gozdnih jas, s čimer se vzdržuje prehrambna baza za divjad.

40. člen
(usmeritve za prostorski razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti)

(1) Zasnova turizma in prostočasnih dejavnosti temelji na ponudbi razvojnih značilnostih in potencialov rudarske dediščine 
ter prepoznavnih značilnosti krajine.

(2) Rudarska dediščina se kot prepoznavna značilnost občine še naprej ohranja kot pomembno izhodišče razvoja turizma 
na Glančniku, kjer se nahaja vhod v turistični rudnik in muzej. Spodbuja in omogoča se širitev raznovrstne ponudbe turističnega 
rudnika (ogled rudnika, podzemna kolesarska pot, koncerti, prireditve ipd.).

(3) Mežica je zaradi svojih značilnosti prostora ter zgodovinsko pogojenega razvoja privlačna za dejavnosti kot so planinarjenje, 
pohodništvo in gorsko kolesarjenje. Te dejavnosti se usmerja na obstoječe ceste, pešpoti oziroma kolesarske poti ter navezavo na 
turistično ponudbo kot dopolnilno dejavnost na podeželju.

(4) Temeljni pogoji za razvoj turizma v Mežici predstavljajo vzpostavitve različnih oblik prenočitvenih kapacitet, še zlasti pa 
obnovitev hotela, turizem na kmetiji, CŠOD. Območje Reht se kompleksno ureja z OPPN in objektom nekdanjega mejnega prehoda 
se nameni nov program, povezan s turizmom. Na vzhodnem delu občine (Onkraj Meže) se spodbuja razvoj turizma na kmetiji, 
kjer je možen razvoj dodatnih nočitvenih kapacitet. Program razvoja turizma naj se povezuje v enotno ponudbo, ki se navezuje na 
tehnično in kulturno dediščino (rudarska tradicija, kulinarika itd.) ter naravne značilnosti v povezavi z razvojem športnih aktivnosti 
v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, zimski športi).

(5) V okviru razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti se obnavljajo, posodabljajo in dopolnjujejo ureditve za razvoj rekreacije 
(smučanje, nogomet, košarka, tenis, pohodništvo itd.), in sicer na območjih z opredeljeno namensko rabo za te dejavnosti ter 
urejeno predpisano komunalno infrastrukturo.

5.1 V primeru revitalizacije nekdanjega smučišča, se le-ta vzpostavi na mestu in v obsegu smučišča iz preteklosti (TA88, 
TA89, TA90, TA96, TA97, TA99, TA100, TA101, TA105, TA106, TA102, TA103, ME60, ME68, ME75, ME96, ME97, ME107), pod 
pogojem spremembe in dopolnitve OPN in izdelave ustreznega OPPN.

41. člen
(usmeritve za prostorski razvoj upravljanja z vodami)

(1) Občina bo v prostorskem razvoju upoštevala naravne procese, ki neposredno ogrožajo poselitev in druge rabe prostora 
ter človekove dejavnosti, kot omejitev pri načrtovanju, tako da na poplavnih in erozijskih območjih ne bo načrtovala prostorskih 
ureditev in dejavnosti, ki povečajo tveganje za te procese.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen izjemoma po določili predpisov s področja 
upravljanja z vodami. Redno vzdrževanje vodotokov se usmerja k vzdrževanju vodnega režima z izvedbo sonaravnih ureditev 
obrežij in vodnih objektov, kot so jezovi, pragovi in drugi objekti, ki se redno obnavljajo.

(3) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varujejo naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni 
pojavi v celoti. Na vodotokih, v katerih so bili uničeni habitati, naj se vzpostavijo nadomestni habitati. Pri urejanju vodotokov se 
oblikujejo naravno oblikovane struge in obrežja.

(4) Za zagotovitev varstva pred škodljivim delovanjem voda se, v skladu S kartami poplavne nevarnosti in razredi poplavne 
nevarnosti ter predvidenimi ukrepi, zagotavlja varnost naselij in najboljših kmetijskih površin pred visokimi vodami z uveljavljanjem 
načela sonaravnosti in z upoštevanjem naravne dinamike vodotokov.

42. člen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

(1) Območje doline reke Meže z občinskim središčem se razvija ob upoštevanju značilnosti zgodovinsko pogojenega razvoja. 
Ohranja se območja in objekte dediščine, ki predstavljajo prepoznavne značilnosti Mežice (rudnik cinka in svinca, trško jedro 
Mežice, spominski park pred Narodnim domom, pokopališče, vodna žaga itd.). V dolini Meže se ohranja značilnosti obvodne 
kulturne krajine, zlasti obvodne pasove vegetacije, kmetijske površine na robovih naselja ter členjene gozdne robove.

(2) Na preostalem območju občine se ohranja prepoznavne značilnosti hribovitega območja s celki. Vzdržuje se kulturno 
krajino z značilnim prepletom kmetijske in gozdne rabe prostora. Na območju celkov se ohranja dediščinske objekte, poleg teh pa 
tudi značilne stanovanjske in gospodarske objekte z ohišnicami (sadovnjaki). Območja obstoječe razpršene poselitve se ohranja 
z obnavljanjem ali novogradnjo, ki bo upoštevala značilnosti avtohtone arhitekture (dimenzije, proporci, poudarki ipd.).

43. člen
(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)

(1) Prostorski razvoj v občini se usmerja tako, da se celostno ohranja kulturno dediščino ter značilno naselbinsko, krajinsko 
in arhitekturno tipologijo in morfologijo. Hkrati se dediščino vključuje v razvoj turizma ter se objekte in območja dediščine ureja 
skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Varstvo kulturne krajine je uspešno le v sklopu celovitega varstva krajinske zgradbe (naravnih in kulturnih prvin) skozi 
sistem prostorskega načrtovanja in ob ohranjanju tradicionalnih rab prostora, ki jih predstavljajo kmetijstvo, gozdarstvo in poselitev. 
Urbanizacija na podeželju ne sme vplivati na kakovost in tipologijo profane stavbne dediščine in kulturne krajine.
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(3) V prostorskem razvoju se varuje vplivno območje kulturne dediščine, določeno z zgodovinskega, funkcionalnega in 
vizualnega vidika.

(4) Preprečiti je treba upadanje števila objektov kulturne dediščine zaradi slabega gospodarjenja z njimi in nelegalnih posegov 
v prostor (nelegalne rušitve). V okviru varstva stavbne dediščine se ohranja tlorisna in višinska zasnova, konstrukcijska zasnova 
in gradivo, oblikovanost zunanjščine, funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem 
prostoru ter ožja okolica. Pri memorialni dediščini se varujejo avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizično pojavnost 
objekta, vsebinski prostorski kontekst območja z okolico (vedute).

44. člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)

(1) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti 
ne izvajajo, razen če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti ter se pri tem v 
sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave predvidi omilitvene ukrepe.

(2) Na območju občine se nahajajo ali vanjo posegajo naravne vrednote: Kamniško Savinjski regijski park, Šumec, Poljana, 
Podkraj – mokrotni travniki in Volinjek – naravno okno idr. Na teh območjih se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji varstva, 
ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetem aktu o zavarovanju.

(3) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se ohranja ugodno stanje za habitatne tipe značilnih rastlinskih in 
živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov. Ohranja se visokodebelne travniške sadovnjake, gozdne otoke, gruče dreves, 
posamezna drevesa, obvodne pasove in zamočvirjena območja v kulturni krajini.

(4) Na ekološko pomembnem območju se ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, 
da se ohranja lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali rabo. Omogoči 
se tudi ponovno povezanost habitatov in populacij, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Na območje 
občine sega EPO Kamniško Savinjske Alpe na zahodu, celotna občina pa je uvrščena v območje izjemne prisotnosti medveda.

45. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)

(1) V občini sta opredeljeni dve vrsti potencialnih naravnih nesreč: poplavna in erozijska območja (območja z enostavnejšimi 
in zahtevnejšimi ukrepi). Na teh območjih naj se ne načrtujejo prostorske ureditve oziroma dejavnosti, ki slabšajo razmere ali 
povečajo tveganje za naravne nesreče.

(2) Območja poplavne in erozijske ogroženosti so določena na podlagi izdelane študije poplavne in erozijske nevarnosti 
(Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o., 2012), so vidni na grafičnem delu prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga OPN.

(3) V občini so erozijska območja z nizko stopnjo ogroženosti (večji del občine), na zahodu pa je območje zahtevnejših 
protierozijskih ukrepov. Na območjih nizke stopnje ogroženosti je treba zagotavljati, da se bodo prostorske ureditve in posamični 
posegi v prostor načrtovali in izvajali ob upoštevanju običajnih protierozijskih ukrepov. Posege na območjih zahtevnejših 
protierozijskih ukrepov niso dopustni, če pa se tem območjem ni mogoče izogniti, je treba zagotoviti izvedbo strokovnih presoj in 
tehničnih rešitev, ki bodo zagotavljale stabilnost tal.

(4) Grobišča za zagotovitev pokopa večjega števila ljudi in živine ob naravnih nesrečah se predvidijo na območju ME93 
(»Štadion«) in ME76 (»Staro pokopališče«).

(5) Za primere naravnih in drugih nesreč se kot območje za deponijo ruševin določi območje nelegalnega kopa Ježevo na 
vzhodnem delu občine.

(6) V vseh novih javnih objektih, katerim zakonodaja določa gradnjo zaklonišč, se mora zgraditi ustrezno dimenzionirana 
zaklonišča.

46. člen
(območja varstva vodnih virov)

(1) Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo in varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja varčno 
in smotrno rabo pitne vode. Skrb za ohranjanje količin in kakovosti zajetih in nezajetih vodnih virov se tudi v prihodnosti vključuje 
v nadzor nad uresničevanjem režimov vodovarstvenih območij, z urejanjem sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

(2) Potencialne nove vodne vire se zaščiti pred vsemi oblikami onesnaževanja.

47. člen
(območja sanacij razvrednotenj v krajini)

(1) Razvrednotena območja je treba sanirati (škodljivi posegi v prostor, opuščena območja in objekti, divja odlagališča 
odpadnega materiala ipd.) ter jih z ustreznimi programi in prostorsko dokumentacijo urediti v prejšnje stanje oziroma jim nameniti 
nov program oziroma dejavnost.

(2) Tako območje je nelegalni kop na vzhodnem delu občine (Onkraj Meže), ki se ga sanira z možnostjo reševanja problema 
gradbenih odpadkov ter se ga po izvedeni sanaciji rekultivira v površine kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.

2.1 Drugo območje sanacije je nelegalni kop pri spodnji postaji sedežnice, opredeljeno kot območje ME96-OPPN*.

48. člen
(usmeritve za umeščanje gospodarske javne infrastrukture – GJI)

(1) Trase infrastrukturnih vodov je treba načrtovati čim bolj racionalno, v obstoječih infrastrukturnih koridorjih, tako da se čim 
manj prizadene enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora. 
Infrastrukturni koridorji naj se izogibajo območjem in objektom kulturne dediščine in območjem ohranjanja naravnih vrednot. 
Oblikovanja brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov ipd. ob prometnicah se izvedejo ob upoštevanju 
krajinski značilnosti območij, prek katerih potekajo.

(2) Novi energetski in telekomunikacijski infrastrukturni vodi se na območju naselja Mežica izvedejo podzemno, prav tako se 
podzemno izvedejo obstoječi vodi v naselju, ki se preurejajo.

2.1 Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če 
gre za poseg na območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.
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1.6 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

49. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega akta so določena območja naslednjih namenskih rab zemljišč (v nadaljnjem besedilu: ONR): 
območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča.

(2) Odpiranje novih stavbnih zemljišč, ki izhaja iz potrebe po širitvi, mora biti izvedeno po predhodni strokovnih presoji v okviru 
priprave sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega prostorskega načrta.

(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu ter tudi 
ob upoštevanju podatkov o dejanski rabi kmetijskih zemljišč (vir podatka: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2008).

(4) Gozdna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu in podatka pristojne službe 
za upravljanje gozdove (vir podatka: ZGS, 2008).

(5) Vodna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu in v digitalnih topografskih 
podatkih (DTK5, vir podatka: Podatki za prikaz stanja prostora, MOP, 2008) ter DOF.

(6) Območja poplavne ogroženosti so določena na podlagi izdelane študije poplavne in erozijske nevarnosti (Vodnogospodarski 
biro Maribor, d.o.o.). Stavbna zemljišča, na katerih je s študijo opredeljena poplavna ogroženost, ohranijo status stavbnih zemljišč, 
vendar gradnja do izvedbe predpisanih omilitvenih ukrepov ni dovoljena.

(7) Druga zemljišča (npr. za infrastrukturo) so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu, 
digitalnih topografskih podatkov (DTK5, vir podatka: Prikaz stanja prostora, MOP, 2008) in ob upoštevanju smernic nosilcev 
urejanja prostora.

1.7 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

50. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev – PIP)

Prostorski izvedbeni pogoji določajo pogoje za načrtovanje posegov v prostor glede namembnosti, lege, velikosti, oblikovanja, 
parcelacije, priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb, 
varovanja zdravja ljudi.

III. IZVEDBENI DEL

51. člen
(splošne določbe)

(1) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa prostorske izvedbene pogoje za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.

(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta prav tako določa dopustno rabo za posamezna območja namenske rabe 
in za posamezne enote urejanja prostora.

1. Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora

52. člen
(splošna določila o enotah urejanja prostora/EUP)

(1) Območje občine se deli na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP). Te določajo pogoje za urejanje:
1.1 posameznih naselij oziroma njihovih delov, kadar se naselje glede na tipologijo gradnje in razvoj dejavnosti deli na več enot;
1.2 posameznih zaključenih območij razpršene poselitve in načrtovanih območij za razvoj turizma.
(2) Za posamezno EUP veljajo:
2.1 splošni prostorski izvedbeni pogoji za urejanje prostora, ki so navedeni v tem odloku;
2.2 prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP), ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab.
(3) Preglednice vsebujejo: oznako EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora, tipologijo pozidave ter način urejanja.

53. člen
(stopnja natančnosti mej)

(1) Meje enot urejanja prostora so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih orto-foto načrtov različnih meril 
in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000, kjer meje EUP praviloma potekajo tudi po parcelnih mejah

1.1 Povsod tam, kjer meje EUP ne potekajo po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej EUP je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, kolikor meja urejanja sovpada s 

parcelno mejo. Kolikor meje EUP ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja prostora odvisna 
od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih ortofoto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju 
obravnavane meje.

(3) Drugi grafični prikazi so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je 
različna in katerih meje se v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.

(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje, prikazane v tem aktu, 
odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je treba pred začetkom pridobivanja projektnih pogojev, soglasij ali soglasij za priključitev, 
izvesti predpisan postopek uskladitve meja.

(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek je dopustna 
interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občina v obliki 
upravne odločbe.
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54. člen
(splošna določila o namenski in podrobnejši namenski rabi prostora ter tipologiji gradnje)

(1) Površine, ki so namenjene poselitvi so: 

S – OBMOČJA STANOVANJ
SS Stanovanjske površine
SK Površine podeželskega naselja
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU Osrednja območja centralnih dejavnosti
CD Druga območja centralnih dejavnosti
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG Gospodarske cone
IK Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B – POSEBNA OBMOČJA
BT Površine za turizem
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP Parki
ZD Druge urejene zelene površine
ZK Pokopališča 
P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
PC Površine cest
PO Ostale prometne površine
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
RAZPRŠENA GRADNJA
■ Zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju) 

(2) Površine zunaj ureditvenih območij:

K – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K1 najboljša kmetijska zemljišča
K2 druga kmetijska zemljišča
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
Gv Varovalni gozd
V – OBMOČJA VODA
VC celinske vode 
L – OMOČJA MINERALNIH SUROVIN
LN Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

(3) Delitev prostora občine po katastrskih občinah, ki v poimenovanju EUP predstavlja črkovno oznako:

ME Mežica
LO Lom
ON Onkraj Meže
TA Takraj Meže
PL Plat

2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji

55. člen
(splošna določila)

(1) Skupni PIP veljajo za vse EUP, razen če v posebnih pogojih ni določeno drugače.
(2) Geološkega mnenja ni treba izdelati v primeru izdelave zazidalnih ali urbanističnih preizkusov, vendar se tako pridobljeni 

projektni pogoji oziroma soglasja za priključitev na GJI/GJD ne morejo uporabljati v nadaljnjih upravnih postopkih oziroma se 
štejejo kot neuradne predhodne informacije.

56. člen
(splošni PIP glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov)

PIP so, glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov, podrobno opredeljeni v preglednicah podrobnih 
meril in pogojev posameznih podrobnih namenskih rab.
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57. člen
(splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov so opredeljene v prilogi po posameznih namenskih rabah.
1.1. Njihova gradnja je dopustna, če ni v podrobnejših PIP drugače opredeljeno.
(2) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne, če niso v nasprotju s področnimi predpisi.
2.1 Za gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo potrebno 

pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.
(3) Gradnja majhnih stavb je možna na parceli namenjeni gradnji, na kateri je že zgrajen osnovni objekt pod pogojem, da ni 

presežen s tem odlokom določen FZ.
(4) Pri večstanovanjskih objektih (tri in več stanovanj) nezahtevni in enostavni objekti niso dopustni kot posamični objekti, 

ampak le kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta.
(5) Pri ograjevanju stavbnih zemljišč/parcel upošteva tip, material in višino ograj, značilen za zadevno EUP. Zidovi (ne glede 

na material) niso dovoljeni, razen če so oblikovani integralno kot del objekta in je bilo zanje pridobljeno gradbeno dovoljenje po 
določilih za manj-zahtevne objekte ali zahtevne objekte;

5.1 Ograje (ne glede na zahtevnost), ki mejijo na kategorizirano cesto, se postavljajo v skladu s pogoji upravljavca prometne 
infrastrukture. Ne glede na ta določila pa ograje kot enostavnih/nezahtevnih objektov ni dovoljeno postavljati na parcelno mejo 
cestnega telesa. Za potrebe uvoza/izvoza iz stavbnih zemljišč je obvezno zagotoviti zakonsko določen »preglednostni trikotnik«.

(6) Objekti za oglaševanje se urejajo celovito, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag ter ob pridobitvi pozitivnega 
soglasja občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.

(7) Objekti za rejo živali in objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost se v primeru premajhnega razpoložljivega 
stavbnega zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:

7.1 uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost v korist kmetije (vpis v register kmetijskih gospodarstev, 
razpolaganje z 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč in da je eden od članov kmetijskega gospodarstva invalidsko in pokojninsko 
zavarovan kot kmet), pridobi se soglasje pristojnega občinskega upravnega organa;

7.2 objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji 
oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov;

7.3 pri umeščanju v gozd se pridobi tudi soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
(8) Gradnja čebelnjakov je dopustna do največ 20 m2 BTP ob pogoju, da je investitor registriran čebelar. Pri umeščanju v 

gozd se pridobi tudi soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
(9) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (nezahtevni in enostavni objekti) se v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega 

zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:
9.1 uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost v korist kmetije (vpis v register kmetijskih gospodarstev, 

razpolaga z 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč in da je eden od članov kmetijskega gospodarstva invalidsko in pokojninsko 
zavarovan kot kmet), pridobi se soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo;

9.2 objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji 
oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov;

9.3 gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, 
kašča, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot in gozdna 
prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah;

9.4 pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi soglasje 
občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor;

9.5 pri umeščanju v gozd se pridobi tudi soglasje pristojnega Zavoda za gozdove.
(10) Ne glede na spreminjanje državne zakonodaje za posamezne namene enostavnih/nezahtevnih objektov veljajo določila 

odloka Mežica glede odmikov takšnih objektov bodisi od parcelnih mej ali sosednjih objektov, kot tudi največjih bruto površin, 
največjih višin stavb ali največjih bruto volumnov, določila, kot so navedena v tem odloku.

58. člen
(splošni PIP o vrstah posegov)

(1) Namembnost območja EUP je določena z dopustnimi dejavnostmi na posameznih PNR.
1.1 Za vzdrževanje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov 

kot za novogradnje.
(2) Na celotnem območju, ki se ureja s tem OPN, so dopustne naslednje vrste posegov:
2.1 Dozidave in nadzidave obstoječih stavb (razen objekti razpršene gradnja, ki ne ležijo na stavbnem zemljišču in so v 

namenski rabi OPN vrisani s fundusom objekta) se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % bruto etažne površine osnovnega objekta, 
in sicer na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji glede lege in odmikov ter z drugimi pogoji, podanimi za 
posamezno podrobnejšo namensko rabo.

Dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima 
osnovni objekt, pomeni novogradnjo.

2.2 Pri vzdrževanjih, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah objektov krajevno značilne arhitekture je treba ohranjati 
ornamente, značilne gradbene materiale, detajle, razporeditev odprtin in njihova razmerja ter naklon strešin;

2.3 Za obstoječe zakonito grajene objekte se dovoli njihovo vzdrževanje, rekonstrukcije ter odstranitev objektov za gradnjo 
na mestu odstranjenega objekta;

2.4 Za objekte, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se gradnja načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene 
organizacije za varstvo kulturne dediščine;

2.5 Spremembe namembnosti v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja;
2.6 Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, kolikor so v skladu z namensko rabo in resorno zakonodajo;
2.7 Ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zlasti protipoplavni ukrepi;
2.8 Ureditve javnih parkirišč, če ta mejijo na območja izhodiščnih točk turizma in rekreacije v naravi;
2.9 Ureditve zelenih površin.
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(3) Dovoljeno je odstopanje namembnosti posameznega objekta od predpisane namembnosti za posamezno območje, če 
ima obstoječi objekt tako namembnost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem (GD) za največ 5 % od BEP ali BEV, kot so 
le-ti opredeljeni v GD.

3.1 Za takšne objekte ne veljajo določila glede dozidave in nadzidave, izhajajoče iz prve alineje zgornjega (drugega) odstavka 
oziroma dozidave ali nadzidave niso možne in so dovoljena le nujna vzdrževalna dela in odstranitev objektov.

(4) Nadzidave in spremembe namembnosti iz nezahtevnih in enostavnih objektov v stanovanjske in v nestanovanjske stavbe 
niso dovoljene.

4.1 Spremembe podrobnejše namembnosti nezahtevnih in enostavnih objektov so možne le znotraj istega sklopa, kot ga 
določa državna zakonodaja in znotraj višinskih, tlorisnih in oblikovnih določil taiste zakonodaje.

4.1.1 Največja višina enostavnih in nezahtevnih objektov ne sme presegati 5,0 m. Opredeljena omejitev višine ne velja za 
nezahtevne in enostavne stavbe, ki jim največjo višino določa že zakonodaja. Višina se meri od pohodnice do slemena stavbe.

4.1.2 Bruto volumen enostavnih in nezahtevnih objektov ne sme presegati petkratnika njegove bruto površine. Opredeljena 
omejitev ne velja za nezahtevne in enostavne stavbe, ki jim bruto volumen določa že zakonodaja.

(5) Za objekte, zgrajene na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v grafičnem delu OPN prikazani kot razpršena 
gradnja (le kot fundus/stavbišče objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), je dopustna izvedba vzdrževalnih del in odstranitev 
objektov.

5.1 Dozidave in nadzidave niso možne.
(6) Na vseh območjih je dovoljena gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega, kanalizacijskega, distribucijskega 

plinovodnega, toplovodnega, podzemnega elektroenergetskega omrežja, podzemnega omrežja širokopasovnih povezav ter 
omrežja javne razsvetljave, razen v primerih, ko takšno gradnjo ne dovoljujejo/ omogočajo določila posebnih PIP. Gradnja 
prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter komunikacijskih omrežij je 
dovoljena le pod posebnimi pogoji, ki so navedeni v poglavju Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(7) Na območjih, za katere se pripravi OPPN, so pred sprejemom OPPN na obstoječih zemljiških parcelah dopustni naslednji 
posegi:

7.1 vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije, dozidave obstoječih objektov;
7.2 gradnja majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave in ograj;
7.3 gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na obstoječih stavbnih zemljiščih kmetije kot nadomestitve obstoječih 

objektov;
7.4 odstranitve obstoječih objektov;
7.5 gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z 

načrtovanimi gradnjami v OPPN;
7.6 gradnja pomožnih objektov namenjenih obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožnih objektov 

za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
7.7 tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja.

59. člen
(splošni PIP o legi objektov)

(1) Odmik gradnje od parcelnih mej je predpisan tako, da ni motena sosednja posest in je možno nemoteno vzdrževanje in 
raba objektov v okviru stavbnega zemljišča zadevnega objekta.

(2) Odmiki od mej sosednjih zemljišč:
2.1 stavbe (nad terenom, na terenu in pod njim), če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih objektov določeno 

drugače, razen v primeru gradnje v nizu, od meje sosednjih zemljiščih s svojim najbolj izpostavljenimi točkami ne smejo bliže kot 4,00 m;
2.2 regulacijska linija garaž oziroma izvozov iz zaprtih/odprtih parkirnih prostorov, katerih izvoz ni pravokoten na os javne 

prometnice, znaša najmanj 6,00 m obcestnega sveta oziroma , če le-ta ni odmerjen, najmanj 6,00 m od roba utrjene bankine, a 
najmanj 5,00 m od parcelne mejnice GJD. S tem naj se zagotovi prostor za začasno zaustavljanje vozila na uvozu;

2.3 objekte GJI je dovoljeno graditi do meje sosednjih stavbnih zemljišč, vendar tako, da z gradbenimi deli ne posegajo v njih;
2.4 odmike objektov je dovoljeno zmanjšati od predpisanih, če zmanjšani odmik ne ruši z OPN ali OPPN vzpostavljenega 

prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na sosednja zemljišča, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe 
in z zmanjšanim odmikom pisno soglašajo lastniki vseh tangiranih zemljišč in vsi pristojni soglasodajalci pod pogojem, da se ne 
načenjajo robovi naselij, ovirajo manipulacije na dvorišču ali zmanjšajo potrebnih površin za parkiranje po določilih PIP glede 
pogojev za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž.

(3) Dovoljeni odmik novih objektov od obstoječih stavb zagotavlja najmanj izpolnjevanje minimalnih svetlobno-tehničnih (glej 
splošni PIP za zagotavljanje osončenja), požarno-varstvenih, sanitarnih in drugih pogojev, ter da je možno vzdrževanje in raba 
objektov v okviru stavbnega zemljišča.

(4) Za zagotavljanje požarne varnosti za vse vrste objektov je potrebno zagotoviti ustrezne odmike od meje parcel in med 
objekti ter ustrezne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, zagotoviti vire vode za 
gašenje, zagotovitve neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.

(5) Pri gradnji objekta na mestu prej zakonito odstranjenega manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, ki je imel veljavno 
gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje in čigar odmiki od sosednjih zemljišč so bili že poprej drugačni oziroma manjši 
od le-teh, določenih v drugem odstavku tega člena, so določila zgornjih dveh odstavkov nična.

5.1 Za takšen objekt, pod pogojem, da se objektu ne bo spreminjala njegova podrobna namenska raba in ne bo povečal 
(dovoljuje se zmanjšanje) volumen stavbe oziroma njegova bruto uporabna površina (dovoljuje se zmanjšanje) in da bo 
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest znotraj stavbnega zemljišča in kolikor njegova lega ni v nasprotju z določili glede leg 
v varovanih območjih gospodarske javne infrastrukture oziroma grajenega javnega dobra, velja predpostavka, da ima zagotovljene 
predpisane odmike od sosednjih zemljišč.

5.2 Pri umeščanju objektov v prostor je treba upoštevati regulacijske črte, prikazane na grafičnih prilogah podrobnih 
prostorskih izvedbenih pogojev.

5.3 Če regulacijska črta v prostoru oziroma na grafičnih prilogah podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev ne obstaja, 
regulacijsko mejo predstavlja mejnica javne ceste.
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60. člen
(bližina gozda)

(1) Kolikor stavbno zemljišče meji na gozd (v OPN zarisane osnovne namenske rabe), je treba načrtovan objekt odmakniti 
od gozdnega roba za višino odraslega drevesa, oziroma višino robnega gozdnega sestoja tako, da se prepreči škoda na objektih 
in je omogočen neoviran dostop do gozda.

1.1 Predpisani odmik je lahko izjemoma tudi manjši, vendar v primeru škode na objektu zaradi vpliva gozda odgovarja 
investitor tega objekta.

(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne bodo povzročili poslabšanja pogojev za gospodarjenje 
z gozdovi.

(3) Za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje 
z gozdovi.

61. člen
(zmogljivost objektov)

(1) Enostanovanjske stavbe (CC-SI-111) je možno graditi na stavbnih zemljiščih s PNR: SSe, SSv, SSe,v, SK in A ne glede na 
način gradnje (novogradnja, dograditev, rekonstrukcija ali gradnja po odstranitvi nekega drugega objekta) v skladu s predpisanimi 
faktorji ter ob zadostitvi ostalih pogojev tega odloka oziroma zakonodaje, kot so zadostno število parkirnih mest, odmiki od sosednjih 
zemljišč in GJI/GJD.

(2) Dvostanovanjske stavbe (CC-SI-11210) je možno graditi na stavbnih zemljiščih s PNR: SSe, SSv, SSe,v, SK in A ne 
glede na način gradnje (novogradnja, dograditev, rekonstrukcija ali gradnja po odstranitvi nekega drugega objekta) v skladu s 
predpisanimi faktorji ter ob zadostitvi ostalih pogojev tega odloka oziroma zakonodaje, kot so zadostno število parkirnih mest, 
odmiki od sosednjih zemljišč in GJI/GJD.

(3) Na območju naselja Mežica je mogoča rušitev, rekonstrukcija, dozidava ali novogradnja več-stanovanjskih stavb (CC-
SI112) in ne-stanovanjskih stavb (12) pod pogojem, da to dovoljujejo določila za posamezno PNR. Ob tem mora biti zagotovljeno 
zadostno število parkirnih mest, v skladu z določili tega odloka ter tako, da se zagotavlja osončenost sosednjih stavbnih zemljišč 
s pripadajočimi objekti in ob zagotavljanju opremljenosti z dvigali, kjer in kot to določa zakonodaja.

62. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Objekti in prostorske ureditve se prilagodijo objektom in ureditvam v okolici po stavbnih volumnih, višini in regulacijskih 
črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, ureditvam odprtega bivalnega prostora, urbani opremi in 
drugim kakovostnim oblikovnim značilnostim prostora. Uporabljajo se tako elementi tradicionalne arhitekture oziroma tradicionalni 
gradbeni materiali (npr. kamen, les) kot tudi sodobni materiali (npr. vidni beton, jeklo, vlakno-cementne oziroma polimerne fasadne 
plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ipd.).

(2) Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z okoljem zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost 
oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto, doseči večjo razpoznavnost območja, z novogradnjami na 
prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza ali v središčih posameznih naselij. Vlagatelj ali odgovorni projektant sta obvezana 
vsak tak poseg utemeljiti z idejnim projektom, ki vsebuje ustrezen prostorski (3D) prikaz. Za take gradnje je treba pridobiti projektne 
pogoje in soglasje Občine. Sestavni del obrazložitve je tudi upoštevanje obstoječih dominant in kvalitet v prostoru.

(3) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen se prilagodi splošni podobi/ silhueti v EUP. Dopustne so kritine temnejših 
odtenkov opečne, sive, grafitno sive, rjave, črne. Na območjih razpršene poselitve (A) se priporoča uporaba lesene, opečne 
ali betonske kritine. Dopustne so travnate strehe. Kritine ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Smer slemena poteka 
vzporedno z daljšo stranico objekta, izjema je možna le pri invertiranih dvokapnicah.

3.1 Slemenitev pri prizidkih k osnovnim objektom se prilagodi osnovnemu objektu tako, da z njim zagotavlja najmanj 
izpolnjevanje minimalnih svetlobno-tehničnih, požarno-varstvenih, sanitarnih in drugih pogojev, ter da je možno vzdrževanje in 
raba objektov v okviru stavbnega zemljišča.

3.2 Osvetlitev mansard je dopustna s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne 
strehe in se na posamezni strehi poenoteno oblikujejo. Na strešinah se dopusti namestitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo 
presegati slemena streh in so v naklonu strehe. Slemenitev poteka vedno vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen 
izjemoma, kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice.

3.3 Pri stanovanjskih stavbah v nizu ali vrstnih stavbah je treba ob naknadnih spremembah elementov, ki posegajo v gabarit 
posamezne enote (streha, frčade, izzidki, balkoni itd.) izdelati arhitekturno študijo za celoten niz, ki jo potrdi občina in je sestavni 
del projektne dokumentacije tangiranega objekta tudi v primeru če za poseg ni potrebno gradbeno dovoljenje.

(4) Fasade: pri oblikovanju fasad se upošteva kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v EUP glede oblikovanja 
arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje, fasadna dekoracija, 
barve oziroma drugo (struktura, materiali).

(5) Barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih/fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče. Odgovorni projektant je 
dolžan barvno uskladiti posamezne elemente fasade, strehe in stavbnega pohištva.

5.1 Sestavni del slehernega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), podlag za izvedbe enostavnih ali 
nezahtevnih objektov ali posegov v primeru vzdrževalnih del (zamenjava stavbnega pohištva na obodnicah, zamenjava kritine ali 
barvanje fasade) je tudi potrjena barvna lestvica stavbnega pohištva na obodnicah, kritine ali barve fasade, izdana v obliki soglasja 
s strani občine.

5.2 Barvna lestvica stavbnega pohištva na obodnicah, kritine in fasade, vključno s coklnom je sestavni del risnih in pisnih 
prilog map št. 0 in št. 1 projekta za PGD, pisnih in risnih podlag za izvedbe enostavnih ali nezahtevnih objektov ali pa v posegov 
v primeru rednega vzdrževanja: zamenjava stavbne kritine, zamenjava stavbnega pohištva po obodnicah in strešinah, obnova ali 
zamenjava končnega sloja fasade oziroma njenih posameznih elementov.

5.2.1 Občina lahko poseben barvni sistemi bodisi dovoljenih ali nedovoljenih barv objavi tudi v posebnem občinskem odloku.
5.3 Ne glede na določila zgornjih odstavkov tega člena lahko pristojni občinski organ izjemoma dovoli, v obliki projektnih 

pogojev ali soglasja k projektu PGD, tudi iz okolja izstopajoče barvne kombinacije fasadnih, stenskih ali strešnih elementov, če to 
izhaja iz zasnove ali namena stavbe oziroma kvalitet arhitekturne zasnove in je bila k projektu priložena posebna strokovna študija.
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(6) Objekti in površine v javni rabi se načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir, tako da bo omogočen neoviran dostop 
funkcionalno oviranim osebam.

6.1 Pri določanju kote pritličja objektov na meji z javnim prostorom se zagotovi, da se objekt s pritličjem navezuje na koto 
opredeljenega javnega prostora v okviru normativov glede največjih dovoljenih naklonov klančin ali stopnišč.

(7) Vlagatelji katerekoli oblike gradnje, za katero je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, so dolžni pridobiti soglasje 
pri pristojnem upravnem organu občine.

63. člen
(splošni PIP o stavbnih zemljiščih, aka gradbenih parcelah)

(1) Za gradnjo stavbe se določi stavbno zemljišče ki se mu določi velikost, lega in oblika. Za gradnjo stavbe na predhodno 
določenem stavbnem zemljišču se preveri ustreznost njene velikosti, lege in oblike.

(2) Velikost stavbnega zemljišča se določi tako:
2.1 da se na stavbnem zemljišču opredeli površine za gradnjo stavb, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in 

manipulacijske površine, površine, namenjene zagotavljanju požarne varnosti, in zelene površine, opredeljene glede na namen 
gradnje,

2.2 da se upošteva s tem odlokom določene faktorje (FZ, FI, FPPP, DOBP), minimalne odmike od posestnih meja ter splošne 
PIP o legi objektov,

2.3 na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje v mestnem jedru) površin iz prve alineje te 
točke ni možno zagotavljati na stavbnem zemljišču, se parkirne, manipulacijske in zelene površine zagotavljajo na skupnih, v ta 
namen zagotovljenih površinah. V ta namen mora investitor obvezno z občino ali lastniki takšnih površin za mirujoči promet skleniti 
ustrezno služnostno pogodbo za ureditev pravic parkiranja, ki predstavlja izrecni pogoj za izdajo soglasja k projektu PGD oziroma 
k kateri tretji drugačni obliki upravnega dovoljenja za posege v prostor.

(3) Lega in oblika stavbnega zemljišča se določi ob upoštevanju PIP o legi objektov, tako da je za predvideno gradnjo možno 
zagotoviti:

3.1 dostop do javne ceste,
3.2 minimalno zahtevano komunalno opremo,
3.3 skladnost z obstoječo kakovostno oziroma značilno parcelacijo v EUP,
3.4 skladnost z obstoječo reliefno razgibanostjo zemljišča,
3.5 mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolice, varnost 

pri uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.

64. člen
(splošni PIP o parcelacijah)

(1) Za kmetije in kmetijske objekte se velikost zemljiške parcele oziroma stavbnih zemljišč določi ob upoštevanju velikosti, 
potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, 
manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije) in vitalnosti kmetije.

(2) Za stanovanjske in večstanovanjske objekte se velikost zemljiške parcele določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih 
potreb, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski 
prostor, zbiranje odpadkov oziroma ekološke otoke).

2.1 Zemljiške parcele za nove prosto stoječe eno ali dvostanovanjske stavbe, morajo imeti površino večjo od 350 m2.
(3) Za proizvodne objekte in delavnice se velikost parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in 

medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna 
vozila, drugo mehanizacijo in za deponije) in vitalnosti dejavnosti.

(4) Za ostale objekte se velikost stavbnega zemljišča 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 tega odloka.

(5) Delitev parcel za oblikovanje novih zemljiških parcel je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi 
določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste in pod obvezo pridobitve potrdila o 
namembnosti zemljišč za potrebe parcelacije.

(6) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih stavbnih zemljišč je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo 
na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Stavbno zemljišče je treba pred 
izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot eno samo oziroma v izjemnih primerih več celovitih zemljiških parcel, za kar pa je 
treba pridobiti zakonsko predpisano potrdilo o namembnosti zemljišč za potrebe parcelacije.

6.1 Delitev stavbnih zemljišč, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), je dovoljena le v 
primeru, če novo stavbno zemljišče obstoječega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje stavbnega zemljišča objekta 
v skladu z določili tega odloka.

6.2 Zemljiška parcela, na kateri je predvidena gradnja, ne more imeti dvojne osnovne ali dvojne podrobne namenske rabe. 
V primeru dvojne osnovne namenske rabe je obvezno parcelo razdeliti tako, da se stavbno zemljišče odmeji od ostalih zemljišč 
drugačne namenske rabe. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh EUP, veljajo za gradnjo tega objekta določila tiste, v kateri leži 
večji del stavbnega zemljišča. Objekt je lahko del ene same EUP.

6.3 Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim stavbno zemljišče ni bila določeno, se razpoložljivo zemljišče, ki 
predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta, določi na podlagi njihovih upravnih dovoljenj za gradnjo. Če ta ne obstajajo 
oziroma stavbno zemljišče v njih ni bilo določeno, se stavbno zemljišče določi v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih 
površine ni dovoljeno zmanjševati. Pri tem ni treba upoštevati določil odloka, ki se nanašajo na FZ, FI, DOBP, FPPP, število 
parkirišč, igrišča, zelenice.

(7) Ne glede na zgoraj navedena določila, je delitev parcel možna za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture, v 
skladu z zahtevami za izgradnjo javnega infrastrukturnega objekta, kamor pa ne spadajo hišni priključki za zagotavljanje komunalne 
opremljenosti posameznih (samostojnih ali povezanih) stavbnih zemljišč.
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65. člen
(oblikovanje okolice objektov, zasaditve in urejanje odprtih površin)

(1) V največji meri se ohranja avtohtona vegetacije, pri novih zasaditvah se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne vrste 
listavcev. Nove zasaditve dreves iglavcev (razen pacipres) v urbanih območjih (na javnih ali zasebnih površinah) zaradi nizkih 
korenin teh dreves niso dovoljene oziroma so možne le znotraj načrtov krajinske arhitekture za območja OPPN.

1.1 Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti javnih cest/ prometnic.
1.2 V neposredni okolici (razdalja ≤ 20,0 m) objektov v javni rabi in na območjih javnih stanovanj je prepovedano uporabljati 

vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge rastlinske dele.
(2) Višinske razlike med stavbnimi zemljišči (gradbenimi parcelami) se praviloma urejujejo s travnatimi/zatravljenimi brežinami. 

Oporni zidovi so dopustni le v primerih, ko drugačna zavarovanja brežin niso možna zaradi tehničnih omejitev (npr. geologija, 
geomehanika, hidro-mehanska, ipd.), ali ko gradnja poteka v strmejših področjih (naklon večji od 22,5°).

2.1 Oporni zidovi se praviloma ozelenijo, razen v primerih, ko to tehnično ni izvedljivo ali, ko je to v nasprotju z oblikovalskimi 
pristopi obstoječe stavbe oziroma predvidenega objekta.

2.2 Ne glede na zapisana določila pa podpornih škarp ni dovoljeno postavljati na parcelno mejo cestnega telesa oziroma 
objektov javnega značaja (občinske ali državne kategorizirane ceste, ureditvah ob vodnih telesih itd.).

2.2.1 Za potrebe uvoza/izvoza iz stavbnih zemljišč je obvezno zagotoviti zakonsko določen »preglednostni trikotnik«.
2.3 Omenjena določila glede umestitve škarp/podpornih zidov in oblikovanja škarp ne veljajo v primerih, ko se izvajajo ureditve 

javnega značaja ob infrastrukturnem objektu javnega značaja, veljajo pa splošni PIP iz poglavja 2.1 tega odloka.
(3) Obvezna je usklajenost oblikovanja javnih tlakovanih površin in materialov z arhitekturo robnih objektov, obstoječo urbano 

opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Ni dopustna uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov.
(4) Na območju naselij se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov 

od osi debla drevesa je najmanj 2 m, če ni s posebnim predpisom drugače določeno.
4.1 Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, ki imajo pomembno vlogo v prostoru, se 

odstranjena drevesa nadomestijo na območju stavbnih zemljišč novega objekta v skladu z njegovo namembnostjo in obsegom 
zelenih površin na parceli.

4.2 Določilo zgornje točke ne velja za sadna drevesa.
(5) Dostopne poti in funkcionalne površine se prilagajajo terenu tako, da je treba urediti čim manj vkopov in nasipov ter drugih 

vidno izpostavljenih posegov.
(6) Urejanje zelenih površin in krajinskih ureditev, v sklopu drugih namenskih rab, se izvaja na podlagi projektne dokumentacije, 

kjer se upošteva: značilnosti terena, rastiščne pogoje, osončenost, oblikovno skladnost z okolico, programsko usklajenost, glede 
na skupine uporabnikov prostora, zahteve iz predpisov, ki urejajo izbor materialov, rastlin itd.

(7) Obveza občine je v roku, ne daljšem od štirih let od začetka veljave tega OPN, vzpostaviti javni kataster občinskih dreves 
kot tudi kataster zasebnih dreves znotraj območij urbanističnega načrta oziroma posameznih EUP, katerih obseg na višini enega 
metra (merjeno ob deblu) znaša več kot 1,25 m oziroma pri specifičnih drevesnih vrstah (npr. okroglokrošnji javor Acer Platanoides 
»Globosum«, japonska češnja Prunus Serrulata »Kanzan«, octovec/ kisovec Rhus Typhina in podobni) najmanj 0,60 m. Občina 
bo za ta namen sprejela poseben odlok.

(8) Obveza občine je, da v roku, ne daljšem od štirih let od začetka veljave tega OPN, vzpostavi javni kataster zelenih površin/ 
odprtega javnega bivalnega prostora in v ta namen sprejme poseben odlok.

66. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme)

(1) Obvezno je enotno oblikovanje urbane opreme in objektov oziroma predmetov, s katerim se opremljajo odprte 
bivalne površine/javne površine. Lociranje le-teh je predpisano tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja.

(2) Obveza pri umeščanju spominskih obeležij, turističnih in reklamnih oznak določa, da se z njimi vsebinsko in oblikovno 
dopolnjuje javni prostor, vizualno ne degradirajo prostora, ne zastirajo značilnih pogledov in ne ovirajo prometa ter vzdrževanja 
infrastrukturnih naprav.

2.1 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

67. člen
(splošni PIP o priključevanju objektov na GJI in GJD)

(1) Vsa GJI in GJD se sme načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi 
na vseh območjih, razen na območjih predvidenih OPPN.

1.1 Na območjih predvidenih OPPN je treba pred sprejemom za vse tovrstne posege izdelati posebno strokovno podlago, ki 
jo mora z ustreznim sklepom sprejeti občinski svet.

(2) Vsi posegi na GJI ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.
(3) Komunalne vode je treba v čim večji možni meri združiti v isto traso, z upoštevanjem tehničnih normativov sleherne vrste 

GJI in možnosti dostopa do vodov.
(4) Vsi vodi in objekti GJI morajo biti umeščeni v prostor tako, da sta omogočeni nemoteno obratovanje in vzdrževanje ter da 

je možno priključevanje objektov nanje.
(5) Vode GJI na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine, je treba izvesti podzemno. Če je potek vodov 

predlagan preko območij arheoloških najdišč, se odločitev o poteku vodov sprejme na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških 
raziskav.

68. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture zavezuje skladnost z zakonskimi določili in 
veljavnimi predpisi s področja prometa.
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(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se:
2.1 znotraj namenske rabe površine za ceste (PC) prenavljajo po določilih resorne zakonodaje;
2.2 znotraj predvidenih OPPN v skladu z določili točke 1.1 prejšnjega člena;
2.3 na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka ter resorne zakonodaje.
(3) Dovoze in priključke na cestno mrežo je obvezno urediti tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost in varnost v 

prometu. Za vse nove ureditve in posege, je treba pridobiti soglasje in dovoljenje upravljavca cest in občine. Na javno cesto je 
dovoljena priključitev več objektov s skupnim priključkom.

(4) V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce s poglobitvijo robnikov in javno razsvetljavo. 4.1. Pri osvetljevanju 
javnih površin je obvezno upoštevati veljavne poročne predpise, upoštevanje prometne varnosti, energetske učinkovitosti in 
omejitev glede svetlobnega onesnaževanja.

(5) Glavne ceste se na območju naselja (razen, kjer to utemeljeno tehnično ni izvedljivo) izvede v profilu: vozišče 2 x 3,25 m 
z dodatnimi sredinskimi tretjimi zavijalnimi pasovi 1 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,25 m, varovalni pas 0,50 m. Na lokalnih cestah je 
ob rekonstrukcijah predpisan minimalni profil za javno cesto z voziščem širine 2 x 2,75 m izven naselja in 2 x 3,00 m v naselju ob 
obveznem upoštevanju naslednjih odstavkov tega člena spodaj, razen kjer to utemeljeno tehnično ni izvedljivo.

(6) Glede na prostorske možnosti se vzdolž vseh cest uredi hodnike za pešce širine 1,50 m in kolesarske steze 2 x 1,50 m.
(7) Istočasno se vzdolž obstoječih prometnic povsod, kjer prostorske možnosti to dopuščajo, pri novih prometnicah pa 

obvezno, umeščajo najmanj enoredni drevoredi, in sicer na osni razdalji najmanj 6,0 m, a tako, da pri tem ne posegajo v določila 
člena glede gradnje parkirnih mest.

7.1 Obveza urejanja drevoredov velja znotraj območja urbanističnega načrta, na ostalih območjih pa je za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja in kvalitete zraka priporočljiva.

(8) Vsa predvidena prečkanja državne in lokalne cestne infrastrukture oziroma grajenega javnega dobra (GJD) je treba izvesti 
s podbijanjem oziroma podvrtanjem vozišča. Prečnega prekopa na cestah se ne dovoljuje.

8.1 Izjemoma je dovoljeno izvesti prečni prekop pod pogojem, da v primeru ko podbijanje oziroma podvrtanje cestnega telesa 
ni izvedljivo, investitor pridobi pravnomočno izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del o fizični neizvedljivosti podbijanja/ 
podvrtanja ter za izvedbo prečnega prekopa zaprosi za dovoljenje ustrezen državni ali lokalni upravni organ oziroma upravljavca. 
Pozitivno soglasje mora pridobiti najmanj deset dni pred izvajanjem terenskih del, povezanih s predvidenim prekopom.

(9) Instalacije v cestnem telesu se izvedejo kot napeljave v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez ponovnih 
posegov v cestno telo.

(10) Gradbena jama se izvede s pravilnim razprtjem in voziščem, zavarovanim proti vdiranju. Na delu trase, kjer se 
predvidi prečno križanje cestnega telesa s podvrtanjem oziroma podbitjem, je investitor oziroma izvajalec dolžan izvesti sanacijo 
gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča).

(11) Cestno omrežje se gradi in rekonstruira tako, da zagotavlja neovirano dostopnost in uporabnost do javnega prostora 
vsem skupinam uporabnikov.

(12) Pri rekonstrukciji ali gradnji javnih prometnic se vzporedno z zakonsko predpisano obliko projektne dokumentacije za 
takšno gradnjo obvezno pripravi tudi projekt neprometnega označevanja.

69. člen
(splošni PIP pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri izračunu parkirnih mest je treba, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število 
parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):

1.1 stanovanjska enota ≥ 2 PM
1.2 počitniška enota  ≥1 PM/enoto
1.3 upravni in poslovni prostori ≥ 1 PM na 35m² BTP
1.4 trgovske stavbe  ≥ 1 PM na 25m² BTP
1.5 obrtne dejavnosti ≥ 1,5 PM na 2 zaposlena
1.6 gostinstvo ≥1 PM na 4 sedeže.
(2) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi ali večstanovanjskih stavbah se zagotovi najmanj 5 % PM oziroma vsaj 

1 PM za invalide na ≤ 20 običajnih PM.
2.1 Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje ali daljše od 10 PM je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom na 3 PM. 

Zahtevana je sorazmerna enakomernost razporeditve dreves.
(3) Za vse ostale velja število parkirnih mest, kot je določeno s Tehničnimi normativi za urejanje mestnih prometnih površin 

Fakultete za gradbeništvo v Ljubljani oziroma drugimi sprejetimi normativi s tega področja.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva določila za objekte z največjimi 

potrebami/zahtevami po istočasnem parkiranju a tako, da se zagotovi najmanj minimalno število PM za sleherno od dejavnosti.
(5) Obstoječih parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih ni dovoljeno zmanjševati. Pri novih/ predvidenih večstanovanjskih 

objektih z več kot 14 stanovanjskimi enotami je treba najmanj 50 % parkirnih mest zagotavljati v podzemni garaži, razen če gradnja 
podzemne garaže zaradi tehničnih ovir ni mogoča oziroma bi povzročila nesorazmerno velike stroške.

5.1 »Nesorazmernost« pomeni dvig končne gradbene vrednosti 1,0 m2 bruto uporabne površine stavbe za 50 % nad vsoto, 
kot bi jo zahtevala gradnja brez izvedbe podzemnih garaž.

(6) Parkirna mesta in garaže za dve ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih 
vozil v stanovanjskih območjih niso dovoljene. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z 
namensko rabo: I, P, T, E, O in F.

(7) Pri gradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti stavb je investitor obvezan na stavbnem zemljišču zagotoviti 
zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce v 
skladu z določili resorne zakonodaje in po določilih tega člena. Če le-ta ne more zagotoviti ustreznega števila parkirišč na lastnem 
zemljišču, je obvezan urediti predpisano število parkirnih površin v obliki parkirišča pogodbeno (služnost ali gradbena pravica) na 
drugem zemljišču, pri tem pa ni dovoljeno ob štetju potrebnega števila PP upoštevati javnih parkirišč.

(8) Parkirna mesta in javne garaže se gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavlja neovirano dostopnost in uporabnost do 
javnega prostora vsem skupinam uporabnikov.
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70. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Pri vzporednem vodenju vodovoda in kanalizacije za odvajanje odpadne vode, je treba zagotoviti odmike v skladu z 
veljavnimi tehničnimi normativi in zakonodajo.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, kjer je priključitev na takšno omrežje možna, so obvezani k priključitvi na 
le-to v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni 
možna, se na podlagi soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z 
vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

(3) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v 
odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti, umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku 
ne manjšem od 1,00 m od utrjenih površin.

3.1 Na območjih obstoječe pozidave se zahteve za zagotavljanje požarne varnosti udejanjajo vzporedno z umeščanjem GJI 
in javnih prometnic v prostor, na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, pa so sestavni del le-teh in predpogoj za začetek 
gradnje stavb na teh območjih.

3.2 Na območjih razpršene poselitve je mogoča tudi ureditev požarnih bazenov, ki se lahko sekundarno uporabljajo tudi v 
namene dodatne turistične ponudbe na kmetiji.

(4) Pri umeščanju objektov na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) v prostor obvezno zagotoviti 
optimalno delovanje sistema.

(5) Za preprečitev nepooblaščenega pristopa na najožja območja zajetij in vodohranov je obvezno le-ta zavarovati z zaščitno 
ograjo.

(6) Na območju občine bodo, v okviru usmeritev za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščiteni tisti viri 
pitne vode, ki so pomembni za oskrbo v spremenjenih razmerah.

(7) Na trasi izvedenega javnega vodovoda ni dovoljena izgradnja podzemnih ali nadzemnih objektov, sajenje dreves ali 
trajnih nasadov, postavljanje garaž, barak, ograj, drogov javne razsvetljave ali gradnja drugih podzemnih instalacij, nasipavanje 
ali odvzemanje materiala, ki bi povzročal poškodbe vodovoda ali oviral njegovo redno delovanje in vzdrževanje. Na poselitvenem 
območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju 
ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske 
vode.

(8) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, lastnik stavbe zagotovi 
oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

8.1 da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200,00 m ali
8.2 da je izvedba priključka stavbe oziroma GIO na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja 

oziroma njihovi deli so določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).
(9) Pri določitvi upravljavcev zasebnih vodovodov je z odlokom določeno, da je obvezno imenovati znanega upravljavca za 

zasebni vodovod, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem na tem območju 
ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.

71. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Celotno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno vodotesno in preko kolektorjev speljano na čistilno napravo. Vsi 
obstoječi in predvideni objekti na območjih, kjer je priključitev na takšno omrežje možna, so obvezani priključitvi, v skladu s pogoji 
upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti 
ni možna, se na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne 
vode v MČN ali nepretočne greznice. MČN in nepretočne greznice je obvezno redno vzdrževati in evidentirati pri izvajalcu javne 
službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(2) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je treba predvideti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni 
odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike 
(zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki itd.).

(3) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtalnice, 
s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz 
navedenih površin se dovoljuje uporabiti tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.

(4) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta, v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja, odvaja v 
padavinsko kanalizacijo oziroma kontrolirano v recipient.

(5) Padavinske in zaledne vode z zasebnih površin ne smejo odtekati na javne in prometne površine, prav tako pa ne 
smejo biti speljane v odvajalne naprave padavinskih in zalednih voda z javnih površin, razen v primeru, če je le-to upoštevano pri 
načrtovanju in gradnji kanalizacijskega omrežja in je bilo za takšen način odvajanja pridobljeno ustrezno soglasje za priključitev.

5.1 Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih zemljiških parcelah ne smejo odtekati na druge/sosednje 
parcele brez soglasja lastnikov.

(6) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo potekati izven vozišča. Kadar to ni možno, morajo biti jaški na vozišču umeščeni 
izven kolesnic vozil.

72. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Odpadke pooblaščena služba redno odvaža na deponijo komunalnih 
odpadkov.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke se umešča v objektu ali na stavbnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da so 
dostopna vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, izvajalec javne službe ravnanja z odpadki ob pisnem soglasju 
pristojne občinske službe, določi zbirno mesto na javni površini. Zbirno mesto se ureja na utrjeni površini.

(3) Prevzemno mesto mesta za komunalne odpadke ne smejo biti na prometnih površinah, pločnikih, zelenicah in vizualno 
izpostavljena, a hkrati dostopna za vozila, ki zbirajo odpadke.
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(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih 
frakcij).

4.1 Zbiralnice so postavljene na javne utrjene površine z zabojniki za ločene frakcije.
4.2 V primerih prostorske utesnjenosti ali reliefno ali geološko neugodnih zemljišč je možno postaviti zbiralnico tudi na 

zasebno zemljišče na podlagi pogodbe z lastniki teh zemljišč.
(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti 

tudi ločeno zbiranje, po pogojih upravljavca in občinskega odloka o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in 
odlaganju odpadkov.

(6) Nevarne odpadke je treba skladiščiti na območjih, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove 
predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji nevarnih odpadkov.

(7) Gradbene odpadke investitor na izvoru obvezno zbira ločeno po vrstah gradbenih odpadkov ter za njih zagotoviti oddajo 
pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov.

7.1 Investitor v projektni dokumentaciji predvidi odlaganje odkopane rodovitne zemlje na lastni gradbeni parceli in izjemoma 
na lokaciji oziroma odlagališču za rodovitno zemljo.

73. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja se zagotovi stabilnost cevovodov, varstvo 
ljudi in premoženja ter hkrati preprečiti škodljive vplive plinovoda na okolje in obratno. Upoštevati je treba varnostne odmike 
plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki 
določajo varnostne odmike v odvisnosti od premera in delovnega tlaka ter cone eksplozijske nevarnosti.

(2) Objekti na območju, na katerem je načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, in katerih energetske naprave presegajo 
skupno moč 20 kW, lahko do njegove izgradnje uporabljajo lastni ali skupni rezervoar za utekočinjeni naftni plin.

(3) Za stavbe (novogradnje in rekonstrukcije) na področju, na katerem je zgrajeno distribucijsko omrežje in katerih energetske 
naprave (obstoječe ali predvidene) presegajo skupno moč 20 kW, je priključitev na distribucijsko omrežje obvezna, razen če 
uporablja tiste vire energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne onesnažujejo okolja preko dovoljenih meja (t. i. alternativni 
oziroma trajnostnimi viri energije).

74. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 10/20 kV ali manj mora biti zgrajeno v podzemnimi izvedbi, 
praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le 
izven mestnih območij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo.

(2) Gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV ali več je dopustna na območjih, kjer ne omejujejo namenske 
rabe prostora, določene s tem OPN.

(3) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov, če 
rekonstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem v bivalnem ali drugem 
prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje.

(4) Objekti za proizvodnjo elektrike iz sončne in vetrne energije so dovoljeni na območjih določenih v PIP, kot prosto stoječe 
na tleh, pobočnih terenih, usekih ter kot elementi na strehah in fasadah objektov, pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo 
njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Ti objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in 
naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega 
občinski organa za urbanistično in prostorsko načrtovanje ter kolikor se posega na območja v njihovi pristojnosti, pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine, za varstvo narave ter soglasje pristojnih služb s področja upravljanja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi.

(5) Objekti za proizvodnjo elektrike iz sončne in vetrne energije so dovoljeni na območjih določenih v PIP, kot prosto stoječe 
na tleh, pobočnih terenih, usekih ter kot elementi na strehah in fasadah objektov, pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo 
njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Ti objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in 
naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega 
občinski organa za urbanistično in prostorsko načrtovanje ter kolikor se posega na območja v njihovi pristojnosti, pristojne službe 
za varstvo kulturne dediščine, varstvo narave ter pristojnih služb s področja upravljanja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi.

75. člen
(splošni PIP za osvetljevanje javnih površin)

Javna razsvetljava na javnih površinah je neposredno povezana in odvisna od funkcij in pomena posamezne površine ter 
okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja ter zagotavljati 
varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo 
astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije.

76. člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Podzemni kabli v obliki kabelske kanalizacije, razen sistemov brezžičnih povezav, so predpisana oblika izvedb 
komunikacijskih omrežij.

1.1 Izven naselij je izjemoma dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov. Vlagatelji so obvezani izjeme dokazati na podlagi 
strokovnih podlag, ki z primerjalnimi parametri dokažejo upravičenost le-teh.

(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe trase TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma 
Slovenije oziroma pristojnega upravljavca omrežja.

(3) V naseljih je treba zagotoviti tolikšno število komunikacijskih central, da bo zagotovljena možnost prenosa signala za 
potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.
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(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba upoštevati predpise s področja 
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

4.1 objekte in naprave mobilne telefonije se sme umeščati na lokacije izven stanovanjskih območij in območij varstvenih, 
zdravstvenih in izobraževalnih ustanov in športno rekreacijskih centrov;

4.2 objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekte namenjene trgovsko-nakupovalni, 
industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti;

4.3 objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane 
infrastrukturne koridorje in naprave;

4.4 objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna kmetijska in v gozdna 
zemljišča, vendar objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, vplivati na kulturno dediščino in naravne vrednote. 
Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter, kolikor se posega na območja v njihovi pristojnosti, ob 
predhodnem pisnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, za varstvo narave ter soglasja pristojnih služb s 
področja upravljanja s kmetijskimi zemljišči in gozdom;

4.5 objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine.

77. člen
(splošni PIP za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe in GJI)

(1) Varovalni koridorji posameznih objektov GJI so določeni v področnih zakonskih predpisih.
(2) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena 

gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
2.1 bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji;
2.2 stanovanjskih objektov;
2.3 objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva;
2.4 objektov, v katerih se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti;
2.5 igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(3) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi zračnega 

prometa:
3.1 objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz 

okoliške pokrajine za več kot 100 m;
3.2 vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, daljnovodi in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami 

in soteskami po dolžini več kot 75 m;
3.3 za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,00 m, 

če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

78. člen
(način možne oskrbe objektov, kolikor izgradnja GJI ali javnega dobra ni predvidena)

(1) Na območjih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, so investitorji obvezani zgraditi lastno vodovodno zajetje s cevovodom 
in pridobiti z zakonom predpisano potrdilo o neoporečnosti vode na podlagi kemične in bakteriološke analize vodnega vira.

(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda, na posameznem območju, so obvezne dvoprekatne 
nepretočne greznice oziroma namestitev MČN, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena oseba/organizacija na občinski centralni 
čistilni napravi.

(3) Na območju razpršene poselitve se novogradnje pogojuje z izgradnjo MČN, obstoječa razpršena poselitev pa se glede 
na aglomeracije (pod 50 PE) obvezno ureja s skupnimi MČN.

2.2 Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba

79. člen
(splošni PIP glede varstva kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami, obramba ter varovanje zdravja ljudi)
(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh območjih urejanja, kakor jih določa ta odlok in če v okolju ne povzročajo 

večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi.
(2) Za obratovanje naprave, ki povzroča onesnaževanje večjega obsega, ter za druge naprave je treba v skladu z veljavnim 

zakonom o varstvu okolja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če se v njih izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali 
tla, za katere so predpisane mejne vrednosti. Za druge naprave, za katere okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se skladnost 
s predpisi ugotavlja s strokovno oceno.

(3) Občina Mežica bo, skladno s svojo pristojnostjo, zagotavljala varovanje zdravja ljudi ter varno bivalno okolje s spremljanjem 
kazalcev stanja okolja (hrup, EMS, onesnaženost tal, vode in zraka) v času izvajanja tega prostorskega akta.

80. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za 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. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi 
pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(2) Območja varovanj in omejitev s področja varstva kulturne dediščine so razvidna iz Prikaza stanja prostora, ki je priloga k 
temu aktu, veljavnih področnih predpisov in drugih uradnih evidenc.

(3) Za posege v kulturni spomenik, njegovo vplivno območje, varstveno območje kulturne dediščine ali registrirano kulturno 
dediščino z vplivnim območjem, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, je treba pridobiti kulturno varstveno soglasje pristojne 
službe za varovanje kulturne dediščine.

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

(5) Na območjih in objektih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni 
ohranitvi dediščine ali zviševanju njene vrednosti in dediščino varujejo na mestu samem (in situ).

(6) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane 
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. 
Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(7) 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). 
To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, 
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(8) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo. Morebitni 
vplivi morajo biti v projektni dokumentaciji detajlno prikazani, zanje pa je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe 
za varovanje kulturne dediščine.

(9) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika 
je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja.

(10) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine.

(11) Za registrirano kulturno dediščino, 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.

(12) Za posamezno registrirano kulturno dediščino veljajo, poleg določb prejšnjega odstavka tega člena, tudi dodatni 
prostorski izvedbeni pogoji:

12.1 Za registrirano stavbno kulturno dediščino velja, da se ohranjajo:
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, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema, komunikacijska in 
infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih), celovitost dediščine v 
prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

12.2 Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo:
naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami 

ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, 
gradbene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko pomembnejše naravne prvine (napr. drevesa), prepoznavna lega v 
prostoru, 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.), oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

12.3 Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na 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 primeru, da se območje 
urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti 
praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

12.4 Za registrirano memorialno dediščino se ohranjajo varovane vrednote:
avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, vsebinski in prostorski kontekst 

območja z okolico ter vedute.
12.5 V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
12.5.1 Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje 

določeno.
(13) V primeru odkritja nove kulturne dediščine, je treba o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske 

plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali 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. Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi.

81. člen
(splošni PIP za ohranjanje narave)

(1) Območja ohranjanja narave, ki so razglašeni z odloki ali določeni s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili teh 
predpisov, ki jih ta odlok prevzema. Za posege na območij ohranjanja narave je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe 
za varstvo narave.

(2) Na območjih habitatnih tipov in prednostnih habitatnih tipov, je gradnja možna pod določenimi pogoji in z upoštevanjem 
varstvenih ciljev. Izjemoma so dovoljeni posegi za gradnjo komunalne infrastrukture v soglasju in pod nadzorom pristojne službe 
za ohranjanje narave.

(3) Naravne vrednote se varujejo v skladu z Naravovarstvenimi smernicami (ZRSVN, OE Maribor), ki se hranijo na sedežu 
občine. Ohranjanje naravnih vrednot se izvaja skladno z varstvenimi režimi in usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot, 
varovanih in zavarovanih območij.



Stran 6338 / Št. 55 / 28. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

82. člen
(splošni PIP za varstvo zraka)

(1) Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.
(2) Objekti, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja zraka, je dovoljeno umeščati samo v območja, namenjena proizvodnim 

dejavnostim.
(3) Stavbe je treba, kjer je to mogoče, priključiti na daljinsko ogrevanje ali plinovod oziroma jih projektirati in zgraditi v skladu 

z določili zakonodaje o učinkoviti rabi energije in usmeritvami za trajnostno gradnjo in razvoj.
(4) Stavbe morajo biti grajene tako, da se upoštevajo veljavni predpisi s področja učinkovite rabe energije v objektih ter rabe 

obnovljivih virov energije.

83. člen
(splošni PIP za varstvo voda in tal)

(1) Za vsak poseg, ki bi lahko začasno ali trajno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje 
pristojnega organa za upravljanje z vodami.

(2) Upoštevajo se omejitve pri poseganju na priobalna zemljišča, glede na razvrstitev med vode prvega in drugega reda. Vode 
prvega reda so Meža in vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo. Vsi ostali vodotoki sodijo med vode drugega reda.

(3) Na vodovarstvenih območjih je treba komunalne odpadne vode iz objektov priključiti na kanalizacijski sistem ter zagotoviti 
čiščenje odpadne vode na čistilni napravi.

(4) Na kmetijskih površinah, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju, je treba upoštevati predpise glede vnosa hranljivih 
snovi v tla.

(5) Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za varstvo voda. Pri posegih 
na vodovarstvena območja je treba upoštevati državne in občinske predpise za ta območja.

(6) Raba površinskih voda ali podtalnice sta dovoljeni le pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
(7) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju 

vodnih virov.
(8) Pri načrtovanju poteka trase GJI je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka 

vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, 
na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin 
vodotokov in njihova prevodna sposobnost.

(9) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen posegov, ki jih dovoljuje zakon s področja 
urejanja voda ter s soglasjem pristojnega organa za upravljanje z vodami.

(10) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, se lahko izvajajo rekonstrukcije, 
spremembe namembnosti ali nadomestne gradnje le-če:

10.1 se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
10.2 se s tem ne poslabšuje stanje voda,
10.3 je omogočeno izvajanje javnih služb,
10.4 se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
10.5 to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
10.6 se z rekonstrukcijo ali nadometno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(11) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z 

vnašanjem odpadkov.
(12) Zgornji onesnaženi sloj zemljine ni dovoljeno uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč. 

Odlaganje te zemljine tudi ni dovoljeno odlagati na že (okoljsko) sanirane površine.

84. člen
(splošni PIP za varstvo pred EMS)

(1) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti 
čezmerne obremenitve okolja določene v predpisu o EMS v naravnem in življenjskem okolju.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja z namensko rabo: S, C, B, ZS, ZK, ZP ter A.
(3) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja brez stanovanj ali začasnega bivanja: I, P, T, E, K, G, V, L, f ali OO. II. 

stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.
(4) Pri umeščanju objektov ali naprav, ki predstavljajo vir EMS, je treba upoštevati minimalne odmike od stavb v katerih se 

začasno ali stalno zadržujejo ljudje, kot to določa veljavna resorna zakonodaja.
(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(6) Pri umeščanju objektov v prostor naj se upošteva veljavna resorna zakonodaja s področja varstva pred EMS, zlasti z 

vidika varovanja zdravja ljudi.

85. člen
(splošni PIP za varstvo pred hrupom)

(1) Na območju, ki se ureja s tem odlokom, se v skladu z veljavnim predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se 
na območju stavbnih zemljišč s podrobno namensko rabo:

1.1 I. stopnja varstva pred hrupom velja za mirna območja na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen 
površin prometne infrastrukture, območij gozdov za izvajanje gozdarskih dejavnosti, območij za potrebe obrambe in izvajanje nalog 
policije ter na območjih izvajanja ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

1.2 II. stopnja varstva pred hrupom: čiste stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB) ter 
posebno območje, ki je namenjeno površinam za turizem (BT);

1.3 III. stopnja varstva pred hrupom: druge stanovanjske površine (SK), A, C, B (razen BT), Z, V (razen VI);
1.4 IV. stopnja varstva pred hrupom: K, G, I, LN, P, T, E, O, f, VI.
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(2) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu 
pred hrupom. 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.

(3) 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.

86. člen
(splošni PIP za zagotavljanje osončenja)

(1) Za vse posege, razen za rekonstrukcije in spremembe namembnosti, je treba stanovanjskim bivalnim prostorom zagotoviti 
minimalno osončenje.

(2) Ustreznost se dokazuje z elaboratom osenčenja, iz katerega mora biti na fasadah prizadetih objektov razviden potek senc 
na dan 21. 12., 21. 3. in 23. 9., in sicer ločeno zaradi reliefa in vpliva objektov.

(3) Bivalni prostori v stanovanjskih stavbah, na katere vpliva osenčenje, morajo biti osončeni:
21. 12. najmanj 1 h
21. 3. in 23. 9. najmanj 3 h.
(4) Če se z elaboratom dokaže prekomerno osenčenje zaradi reliefa, v elaboratu ni treba dokazovati senc zaradi objektov in 

ni treba dokazovati in zagotavljati zgoraj navedene potrebne dolžine osončenja.

87. člen
(splošni PIP na erozijskih in plazljivih območjih)

(1) 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, in sicer na naslednje načine:

1.1 zadrževanje voda z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi pospešili zamakanje zemljišč,
1.2 poseganje, ki bi povzročilo in dvig podzemne vode,
1.3 izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
1.4 krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Za vse posege na plazljivih območjih je treba pridobiti mnenje pristojnih služb.
(3) Na erozijskem območju je prepovedano:
3.1 poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
3.2 ogoljevanje površin,
3.3 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,
3.4 zasipavanje izvirov,
3.5 nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
3.6 omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
3.7 odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
3.8 zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
3.9 odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
3.10 vlačenje lesa.

88. člen
(splošni PIP za gradnje na območjih potresne ogroženosti)

(1) Za gradnjo na območju potresne nevarnosti je treba upoštevati vse zakonsko predpisane pogoje.
1.1 Za gradnjo na vseh reliefih, katerih naravni naklon je večji od 35 % (α≥16°), je treba istočasno pridobiti zakonsko ustrezno 

geomehansko poročilo, ne glede na to, ali je zemljišče kakorkoli rizično v kateremkoli režimu.
(2) Po karti potresne nevarnosti (ARSO) je celotna občina v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,125.

89. člen
(pogoji za prostorski razvoj na poplavnih območjih in z njo povezano erozijsko ogroženostjo)

(1) Na poplavnih območjih, opredeljenih s kartami poplavne nevarnosti ter 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 poveča obstoječa poplavna 
ogroženost.

(2) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev, oziroma izvedba posegov v prostor, pomeni povečanje obstoječe poplavne 
ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev oziroma sočasno z gradnjo izvesti omilitvene ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti.

(3) Za posamezne EUP so v študiji poplavne nevarnosti in študiji razredov poplavne nevarnosti določeni protipoplavni ukrepi, 
ki pa se lahko izvedejo tudi v sosednjih EUP, če so tako opredeljeni omilitveni ukrepi oziroma to izhaja iz zagotavljanja njihove 
celovitosti.

(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno študijo poplavne nevarnosti, pri čemer mora biti ves čas 
izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže ažurirano stanje 
poplavnih območij, poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti.

4.1 Pri načrtovanju prostorskih ureditev, se upošteva tiste omilitvene ukrepe, ki so predvideni z zadnjo potrjeno študijo 
poplavne nevarnosti.

(5) Na obstoječih pozidanih stavbnih zemljiščih, ki so poplavno ogrožena, veljajo do izvedbe celovitih protipoplavnih ureditev 
ukrepi zaščite in reševanja. Ti so opredeljeni z veljavnim odlokom o zaščiti in reševanju Občine Mežica.
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90. člen
(pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

(1) Za primer naravnih in drugih nesreč so določena naslednja območja:
1.1 območja evakuacijskih zbirališč: Trg svobode: hotel Lipa, Prežihova ulica: Narodni dom Mežica, Stržovo št. 1, Mrvovo 

št. 3, Senčna vas št. 1, CŠOD, spodnji Reht.
1.2 območja evakuacijskih sprejemališč: stadion NK Akumulator Mežica, Knapovška št. 19.
1.3 območja lokacij za postavitev začasnih bivališč: stadion NK Akumulator; Knapovška 19.
1.4 objekti, v katerih je možna začasna nastanitev: Športna dvorana OŠ Mežica (Partizanska št. 16), Apartmaji Krebs 

(Podjunska ulica št. 4), CŠOD Dom Peca (Breg št. 13).
(2) Za zagotavljanje pokopa živalskih kadavrov je predvideno območje nad pokopališčem Mirje.
(3) Pri načrtovanju poselitvenih območij se predvidi graditev zaklonišč, v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
(4) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati 

študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno 
soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, 
mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »Zasnova požarne varnosti«, vendar v tem primeru soglasje 
Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.

91. člen
(splošni PIP za zagotovitev neovirane dostopnosti do javnega prostora vsem skupinam uporabnikov)

(1) Pojem javni prostor zajema vse javne stavbe in javni odprti prostor.
(2) V javnem prostoru je pri prenovah ali novogradnjah le-teh obvezno zagotavljati neovirano dostopnost in uporabnost 

javnega prostora za vse skupine uporabnikov, še posebej pa za gibalno ovirane in uporabnike s posebnimi potrebami ter slepe, 
slabovidne in gluhe.

(3) Pri projektiranju javnih prostorov se poleg obstoječih veljavnih zakonov, uredb, pravilnikov ali tehničnih smernic in 
standardov (veljavnih v EU ali R Sloveniji) uporabljajo tudi primeri dobre prakse.

92. člen
(splošni PIP za člene vezane na področno zakonodajo)

(1) V vseh členih, kjer so določbe vezane na področno veljavno zakonodajo, se upoštevajo pri postopkih vsakokratne 
spremembe teh zakonskih predpisov.

(2) Zaradi sprememb zakonskih predpisov ni nujno spreminjati določb tega odloka, pač pa se tudi te spremembe zajame v 
sklopu sprememb in dopolnitev tega odloka, in se uporabljajo neposredno.

3. Prostorski izvedbeni pogoji

3.1 Splošna merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe

93. člen
(merila in pogoji)

Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope podrobnejše namenske rabe na celotnem območju OPN, ob tem, 
da so s posebnimi pogoji in določili za posamezno območje urejanja določene dodatni pogoji oziroma dodatna določila.

94. člen
(stavbišča obstoječih stavb razpršene gradnje na ne-stavbnih zemljiščih)

(1) Na kmetijskih (K1 in K2) ter gozdnih zemljiščih (G) so evidentirani posamični obstoječi objekti razpršene gradnje.
(2) Objekti razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena so prikazani kot stavbišča na grafičnih kartah »Območja enot 

urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1:5.000.
(3) Objekti razpršene gradnje so evidentirani na podlagi podatkov iz katastra stavb.
(4) Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje, iz prvega odstavka tega člena, so dopustni:
4.1 rekonstrukcija objektov brez povečanja bruto etažnih površin,
4.2 vzdrževanje objektov,
4.3 odstranitev objektov,
4.4 komunalna in oblikovna sanacija objektov ter
4.5 pomožni objekti za lastne potrebe in ograje.
(5) Zakonito zgrajenim objektom razpršene gradnje, ni možno spreminjati namembnosti.
(6) Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno graditi na stavbnem zemljišču, ki je bilo določeno z gradbenim dovoljenjem 

za osnovni objekt. Če stavbno zemljišče k zakonito zgrajenemu objektu v risnih in pisnih prilogah k upravnemu dovoljenju ni 
bilo določeno, se za stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji objekt (stavbišče), pomnožene s 
faktorjem 1,5.

95. člen
(faktor zazidanosti, faktor izrabe, faktor prometnih površin in delež odprtih bivalnih površin)

(1) Detajlna pojasnitev vseh kratic in pojmov se nahaja v 8. in 9. členu tega odloka.
(2) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena z:
2.1 največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti (FZ),
2.2 največjim dovoljenim faktorjem izrabe (FI),
2.3 najmanjšim dovoljenim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP),
2.4 največjo višino objektov (V) oziroma njihovih posameznih etaž.
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(3) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja:
3.1 višina novega objekta ne sme presegati višine najvišjega objekta enake klasifikacije na območju iste EUP v oddaljenosti 

do treh stavbnih parcel, oziroma v polmeru največ 100 m od centroida načrtovanega objekta,
3.2 višina objektov v uličnem nizu EUP se lahko poveča do višine kapi sosednje višje stavbe.
(4) Kadar je obstoječi FZ ali FI večji od faktorjev, predpisanih s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le 

rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti 
objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.

(5) Na splošno veljajo sledeča izhodišča, razen če ni za posamezno EUP to posebej določena znotraj členov tega odloka 
oziroma v skladu z izdelanim PA oziroma OPPN oziroma v sklopu predvidenega OPPN:

PNR FZ FI Faktor promet. površin 
(FPP) DOBP

SS
SS-v

≤ 0,40
≤ 0,40

≥ 0,60 ≤ 0,80
≥ 0,70 ≤ 1,00

≤ 0,20
≤ 0,25

≥ 0,40
≥ 0,35

SS-b ≤ 0,50 ≥ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,25 ≥ 0,40
A ≤ 0,25 ≥ 0,35 ≤ 0,50 ≤ 0,10 ≥ 0,60
CU, CD ≤ 0,70 ≥ 1,50 ≤ 3,50 ≤ 0,20 ≥ 0,20
IG ≤ 0,65 ≥ 1,30 ≤ 2,60 ≤ 0,25 ≥ 0,10

96. člen
(dopustni objekti po namenski rabi prostora)

(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:
1.1 so vrste objektov označene s šifro iz Uredbe o klasifikaciji objektov,
1.2 se vedno navaja le najnižja raven objektov (podrazred), brez navedbe višjih ravni.
(2) Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po 

posameznih namenskih rabah.

97. člen
(pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine)

Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v PIP za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
iz 80. člena.

98. člen
(splošna merila in pogoji za območje SS)

(1) Člen določa podrobnejše PIP za območja stanovanj (SS), ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim. Ta 
namenska raba se deli na podrobnejše namenske rabe glede na tipologijo zazidave.

(2) Terminologija dopustnih objektov je usklajena s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer so vrste objektov označene s 
šifro iz Uredbe o klasifikaciji objektov.

SS Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi,  
tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1. Stanovanjske dejavnosti:
111 Enostanovanjske stavbe,
112 Večstanovanjske stavbe razen 11222 in 1130.

2. Nestanovanjske dejavnosti:
– upravnih in pisarniških stavb (CC-SI-122),
– trgovina ter druge stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI-12301 (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil,  

CC-SI-12420),
– gostinske stavbe (CC-121,
– stavbe splošnega družbenega pomena, CC-SI-126, npr. kultura, vzgoja in izobraževanje, razvedrilo, šport in rekreacija) ter
– industrijske stavbe (CC-12510), pod pogojem, da bruto etažna površina stavbišč objektov (ne glede na zahtevnost) 

posameznega podjetja/proizvajalca ne presega 1.500 m2 in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) dovolj velika stavbna parcela, ki zagotavlja potrebne površine za uporabo stavbe, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami 

(vendar ne več kot 10 parkirnih mest) za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev. K PM za dopolnilno 
dejavnost ni možno prištevati PM za potrebe osnovne namembnosti stavbe, navedene v pravnomočnem upravnem dovoljenju 
posamezne stavbe ali javnih parkirišč,

b) neposredna navezanost na javno prometno infrastrukturo,
c) brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje, glede na obstoječe obremenitve,
č) dejavnosti so dopustne v pritličju stavb, izjemoma so dejavnosti dopustne tudi v celotni stavbi, če gre za dejavnosti, kot 

so pisarne, osebne storitve, ambulanta, trgovina na drobno, izobraževanje, varstvo otrok, varstvo starejših oseb, varstveni 
center in podobno,

d) skupna površina stavbnih zemljišč nestanovanjskih stavb znotraj posamezne EUP ne sme presegati 49,99 % površine 
celotne posamezne EUP oziroma skupna bruto uporabna površina le-teh na območju EUN ne sme presegati 49,99 % neto 
uporabnih površin stanovanjskih objektov območja EUN.

3. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

4. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
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VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
1. Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 

splošnimi pogoji tega odloka.
2. Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, ki ga opredeljujejo predpisane 

največje višine objektov oziroma število nadzemnih etaž, faktor izrabe in predpisani odmiki od mej sosednjih objektov.
3. Sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.
4. V stanovanjskih stavbah se dopušča urejanje turističnih nastanitvenih kapacitet (turističnih sob in apartmajev) pod pogojem, 

da prevladujoča raba stavbe ostane stanovanjska in v popolni skladnosti z zgornjimi alinejami tretjega odstavka tega člena.

99. člen
(podrobna merila in pogoji za območje SSe)

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE: e
e Prostostoječa stavba 

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Stanovanjske dejavnosti:

11100 Enostanovanjske stavbe,
2. Nestanovanjske dejavnosti: glej splošna merila in pogoje za SS
3. Gradbeno-inženirski objekti:

211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem– večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro 
z žogo, garderobe,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča.

4. Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
5. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
1. Gabariti 1.1. višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost 

objektov do največ (K) + P + 1 + M. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, 
dovoljena etažnost do največ K + P + M/1. Kota pritličja pri vhodu (gledano v osi le-tega) dovozne 
povoznice/občinske kategorizirane ceste, oziroma urejenih parkirnih prostorov, je največ 30 cm nad 
koto le-tega. Kolenčni zid ne sme biti višji od 1,40 m cm kadar je streha oblikovana kot dvokapnica 
naklona nad 40°, oziroma pri enokapnicah ali inverznih enokapnicah naklona do 15° podzidava 
kapnih leg ne sme presegati 2,75 m.

1.2. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je do K + P + M / 1, 
kota pritličja pri vhodu (gledano v osi le-tega) dovozne povoznice/občinske kategorizirane ceste) 
je največ 30 cm nad koto le-tega. Kolenčni zid visok največ 1,00 m kadar je streha oblikovana kot 
dvokapnica naklona ≥ 40°, pri enokapnicah ali inverznih enokapnicah je naklon 10°–15 ° podzidava 
kapnih leg ne sme presegati 2,50 m. Pri stavbah z naklonom med nakloni 15°–36° je lahko kolenčni 
zid visok največ 1,40 m.

1.3. Možna je izraba druge kleti in druge mansarde, kjer je to mogoče in izvedljivo. Pri določanju višine 
stavb je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih in sosednjih objektov, 
da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo 
izkoriščale terenske danosti.

2. Streha 2.1. dovoljene so dvokapne, enokapne, vseh naklonov in/ali ravne strehe, slemenitev je vedno 
vzporedna z daljšo stranico objekta;

2.2. večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar 
je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. 
vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta;

2.3. dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, v primeru pokritih teras, 
vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav;

2.4. dovoljeni so strešna okna in frčade. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in 
strehe. Na eni strešini sta dovoljeni največ dve frčadi, identične izvedbe in dimenzij, v skupni dolžini 
do 1/2 dolžine strešine, a ne smeta biti spojeni ali nanizani oziroma je predpisana razdalja med 
posamičnima frčadama najmanj 1,50 m. Trikotna in trapezna strešna okna niso dovoljena;

2.5. možna je izvedba rizalitov oziroma erkerjev do podzidave kapnih leg le-teh največ +2,00 m nad koto 
tal pohodnice (a le do svetle kapne višine ≤ 2,25 m) pretežnega dela mansarde tako, da tlorisni 
izrinek iz fasade osnovne stavbe ne sme presegati ½ dolžine strešine. Štiri ali več stranični izrivki ali 
aherji (t. i. »finfeki«) niso dovoljeni;

2.6. na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, vendar te ne smejo 
presegati slemena osnovne strehe;

2.7. dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov v območju;
2.8. kritine ne smejo biti bleščeče.

3. Fasade 3.1. predpisana je enostavnost/uravnoteženost oblikovanja, horizontalne in vertikalne členitve fasad, 
strukturiranja in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanja drugih fasadnih elementov. S prizidki je 
treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

3.1 na območju občinskega središča se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov, tudi v 
kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami;
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3.2. pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani del objekta oblikovno 
usklajen z osnovnim objektom;

3.3. dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlaknocementne oziroma polimerne 
fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ipd.)

3.4. dopustno je odstopanje fasade iz gradbene linije objekta, vendar samo do gradbene meje (rizaliti in 
drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe), in sicer v obliki:
a) rahlih tlorisnih zaokroževanj;
b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih sten iz vertikalne ravnine fasadne ploskve.

DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dovoli se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo 
obnovljivih virov energije. Dovoli se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za 
potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(2) V enotah ME43, ME46, ME65 (»Smrečnik« in Mrvovo) je treba pred gradnjo izvesti geomehanično študijo in po potrebi 
izvesti dodatne zaščitne ukrepe. Za te enote veljajo naslednji pogoji oblikovanja: višinski gabarit (K)+P+(1), pri čemer se 
bivalna etaža nahaja na zgornji niveleti terena, vertikalni gabariti pa mora biti usklajen s preostalim naseljem. Večina steklenih 
površin mora biti orientirana na zahodno oziroma južno stran. Strehe so lahko ravne z naklonom od 0°–10° oziroma enokapne 
v naklonu 10°–15°, dvokapne v naklonu od 38°–42° ali v kombinaciji teh sistemov. Arhitekturni elementi, materiali in detajli so 
lahko sodobni. V navedenih enotah se vsa infrastruktura uredi sočasno z dograditvijo lokalne ceste pod določili sprejetega 
programa opremljanja za ZN Smrečnikovo (Uradni list RS, št. 56/07).
(3) Na območju ON107 je dovoljena razširitev obstoječih obrtnic pod določili pogojev za prostorski razvoj na poplavnih 
območjih za dano območje in splošnih meril in pogojev za območje SS. Izključni pogoj določa, da morajo obstoječi objekti 
odgovarjati določilom glede najnižje pohodne kote obstoječih nestanovanjskih stavb nad višino voda ob pretoku Q100 oziroma, 
da so le-ti obvezani k ustrezni rekonstrukciji, za kar je treba pridobiti ustrezno uporabno dovoljenje.

100. člen
(podrobna merila in pogoji za območje SSv)

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE: v
v Vrstne hiše

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Stanovanjske dejavnosti:

11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,

2. Nestanovanjske dejavnosti: glej splošna merila in pogoje za SS
3. Gradbeno-inženirski objekti:

211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno 
igro z žogo, garderobe,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča.

4. Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
5. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
1. Gabariti 1.1. višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost 

objektov do največ (K) + P + 1 + M. Kota pritličja pri vhodu (gledano v osi le-tega) dovozne 
povoznice/občinske kategorizirane ceste oziroma urejenih parkirnih prostorov je največ 30 cm nad 
koto le-tega. Kolenčni zid sme biti visok največ 1,00 m kadar je streha oblikovana kot dvokapnica 
naklona nad 40°, oziroma pri enokapnicah ali inverznih enokapnicah naklona do 15° podzidava 
kapnih leg ne sme presegati 2,50 m.

1.2. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je do K + P + M/1 
kota pritličja pri vhodu (gledano v osi le-tega) dovozne povoznice/občinske kategorizirane ceste je 
največ 30 cm nad koto le-tega. Kolenčni zid sme biti visok največ 1,00 m kadar je streha oblikovana 
kot dvokapnica naklona ≥ 40° oziroma pri enokapnicah ali inverznih enokapnicah naklona 10° do 
15° podzidava kapnih leg ne sme presegati 2,50 m. Pri stavbah z naklonom med nakloni 15°–36° 
je lahko kolenčni zid visok največ 1,40 m. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih 
dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da 
nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo 
izkoriščale terenske danosti.

2. Streha 2.1. obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je treba prilagoditi splošni podobi naselja;
2.2. na eni strešini posamezne enote sta dovoljeni največ dve frčadi, identične izvedbe in dimenzij, v 

skupni dolžini do 1/3 dolžine strešine, a ne smeta biti spojeni ali nanizani oziroma je predpisana 
razdalja med najbolj izpostavljenima točkama frčad najmanj 1,50 m. Trikotna in trapezna strešna 
okna niso dovoljena;

2.3. možna je izvedba rizalitov oziroma erkerjev do podzidave kapnih leg le-teh največ +2,00 m (a le do 
svetle kapne višine ≤ 2,25 m) nad koto tal pohodnice pretežnega dela mansarde tako, da tlorisni 
izrinek iz fasade osnovne stavbe ne sme presegat 2/3 dolžine strešine;

2.4. na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, vendar te ne smejo 
segati nad sleme strehe;



Stran 6344 / Št. 55 / 28. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

2.5. dovoljena so strešna okna, strešne terase, pohodne terase ipd.;
2.6. kritine ne smejo biti bleščeče;
2.7. strehe posamičnih enot morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo zakonsko predpisano požarno 

varnost sleherni od enot.
3. Fasade 3.1. predpisana je enostavnost/uravnoteženost oblikovanja, horizontalne in vertikalne členitve fasad, 

strukturiranja in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanja drugih fasadnih elementov. S prizidki je 
treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;

3.2. na območju občinskega središča se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov 
(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v 
kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami;

3.3. predpisana je usklajenost vseh drugih objektov ne glede na zahtevnost gradnje na stavbnem 
zemljišču z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad, vendar z obvezo, da so vsi ostali objekti 
nižji in manjši od osnovnega;

3.4. dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlaknocementne oziroma polimerne 
fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ipd.);

3.5. dopustno je odstopanje fasade iz gradbene linije objekta vendar samo do gradbene meje (rizaliti in 
drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) je dovoljeno v obliki:
a) rahlih tlorisnih zaokroževanj;
b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve.

DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Parkiranje se zagotovi v povečanih kletnih etažah, zagotavlja se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo najmanj 
20 % območja. Dovoljeno je nadaljevanje obstoječih garažnih nizov, kot skupen projekt in kjer to omogočajo prostorske 
možnosti.
(2) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo 
obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za 
potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.

101. člen
(podrobna merila in pogoji za območje SSb)

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE: b
b Večstanovanjska pozidava

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Stanovanjske dejavnosti

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
2. Nestanovanjske dejavnosti: glej splošna merila in pogoje za SS

12420 Garažne stavbe
3. Gradbeno-inženirski objekti:

211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno 
igro z žogo, garderobe,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča,

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

1. Gabariti 1.1. tlorisni gabariti: podolgovat ali kvadraten tloris, izjemoma dovoljene tudi druge oblike. Dovoljuje se 
združevanje objektov v nize ali kareje;

1.2. višinski gabarit: do 2K+P+5, pri določanju višine stavbe je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit 
prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne 
bodo višje ali bistveno nižje) in bodo izkoriščale terenske danosti.

2. Streha 2.1. dovoljene strehe vseh naklonov in/ali ravne strehe (lahko tudi ločne tako, da znaša polmer loka 
najmanj 1,5 kratnik najdaljše stranice stavbe), slemenitev vedno vzporedna z daljšo stranico 
objekta;

2.2. dovoljena so strešna okna, strešne terase, zelene strehe;
2.3. možna je izvedba rizalitov oziroma erkerjev do podzidave kapnih leg le-teh največ +2,30 m nad koto 

tal pohodnice pretežnega dela mansarde (a le do svetle kapne višine ≤ 2,25 m) tako, da tlorisni 
izrinek iz fasade osnovne stavbe ne sme presegat 2/3 dolžine strešine;

2.4. na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati 
nad sleme strehe;

2.5. dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov na tem območju;
2.6. kritine z močnim odsevom niso dopustne.
2.7. pri rekonstrukcijah in dograditvah se obvezno upoštevajo določila točke 6.1. 62. člena.

3. Fasade 3.1. zagotovi se sodobno oblikovanje, fasadni elementi biti poenoteni po celi fasadi, nizu ali kareju;
3.2 dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlaknocementne oziroma polimerne 

fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ipd.);
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3.3 dopustno je odstopanje fasade iz gradbene linije objekta vendar samo do gradbene meje (rizaliti in 
drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) je dovoljeno v obliki:
a) rahlih tlorisnih zaokroževanj;
b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve;

3.4 pri rekonstrukcijah in dograditvah se obvezno upoštevajo določila točke 5.1. 62. člena.
DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Parkiranje se obvezno zagotovi v povečanih kletnih etažah, zagotavlja se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo 
najmanj 20 % območja. Dovoljeno je nadaljevanje obstoječih garažnih nizov, kot skupen projekt in kjer to omogočajo prostorske 
možnosti.
(2) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo 
obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za 
potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(3) Pri urejanju obvodnega sveta in cestne infrastrukture v ME39, ME56, ME73 je treba detajlno upoštevati določila iz 
podrobnih meril in pogojev za območje prometne infrastrukture. 

102. člen
(podrobna merila in pogoji za območje SK)

SK Površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi in drugimi dovoljenimi 
dejavnostmi in bivanju.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Bivanje
1.2. Poleg bivanja so dopustne tudi kmetijstvo, poslovne dejavnosti, trgovina, gostinstvo (tudi turističnih nastanitvenih kapacitet 

– apartmajev) ter storitvene in druge dejavnosti (površina prostorov za poslovne in druge dejavnost omejena na največ 
do neto 120 m², površine za kmetijsko dejavnost in turistične nastanitvene kapacitete niso omejene oziroma jih omejuje 
druge zahteve, kot so parkirišča, višinske omejitve ipd.), ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega prometa, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
– dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi 

parkirnimi površinami za potrebe stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev,
– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo,
– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede 

na obstoječe obremenitve,
– storitvene dejavnosti so dopustne v kleteh in pritličju objektov.

1.3. Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega 
območja.

DOPUSTNI OBJEKTI
(1) Stavbe:

11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
1271 Nestanovanjske stavbe, razen 12722 pokopališke stavbe in spremljajoči objekti, ob upoštevanju omejitev glede 
dopustnih dejavnosti in oblikovanja.

(2) Gradbeno-inženirski objekti:
2.1. Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture
3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(3) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
(4) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.
(5) Sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
a) Stanovanjski in nestanovanjski objekti, razen gospodarskih objektov 

1. Gabariti 1.1. tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, priporočena razlika med osnovnima stranicama je od 
1:1,41 do 1:2,41;

1.2. dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (L oblike), vendar tako, 
da daljša stranica predstavlja hrbtišče črke;

1.3. višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost 
objektov do največ (K) + P + 1 + M. Klet na nagnjenem terenu, mora biti vkopana, dovoljena 
etažnost do največ K + P + M. Pri določanju višine stavb je treba, poleg predpisanih dopustnih višin, 
upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, 
da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in bodo 
izkoriščale terenske danosti;

1.4. kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je največ do 1,00 m.
2. Streha 2.1. dovoljene so klasične dvokapne strehe, slemenitev vedno vzporedna z daljšo stranico objekta;

2.2. večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna 
stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, 
vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici;

2.3. naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°;
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2.3.1. izjemoma se dovolijo enokapne in ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni 
(tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen) ob 
uporabi določil drugega odstavka 62. člena tega odloka.

2.5. dovoljeni so čopi, kjer je so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih;
2.6. dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade 

na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so dovoljene največ tri frčade 
identične izvedbe in dimenzij, a ne smejo biti spojene ali nizane oziroma je predpisana razdalja med 
posamičnimi frčadami najmanj 1,50 m.

2.6.1 Trikotna ali trapezna strešna okna niso dovoljena;
2.7. na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati 

nad sleme strehe, dovoljeno je, da so nameščeni tudi na tla;
2.8. dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v naselju 

in pa lesene kritine (npr. šitlni) in pa izjemoma slamnate kritine.
2.9 Kritine ne smejo biti bleščeče.

3. Fasade 3.1. oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad in uporaba materialov so usklajeni s 
tradicionalnimi objekti. Dopustno je tudi uvajanje sodobnejših materialov in oblikovnih pristopov;

3.2. fasade so dovoljene tudi delno lesene in obložene s kamnom; predpisani so tradicionalni detajli na 
objektih v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni.

3.3. dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlaknocementne oziroma polimerne 
fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ipd.).

DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za 
rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za 
potrebe gospodinjstev z izjemo gnoja in gnojevke, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(2) Odmik gnojišč in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke od sosednjih stanovanjskih stavbnih zemljišč ne sme znašati manj kot 
10,00 m, razen če se lastnik sosednjega zemljišča strinja z manjšim odmikom.
(3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.

103. člen
(podrobna merila in pogoji za območje A)

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).
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1. Bivanje;
2. Poleg kmetijstva so dopustne tudi dejavnosti: gostinstvo in turizem, turizem na kmetiji;
3. Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z določili tega člena.

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Stanovanjske dejavnosti:

11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,

2. Nestanovanjske dejavnosti:
1271 nestanovanjske kmetijske stavbe,
1211 gostinske stavbe
12301 trgovske stavbe (prodajna galanterija)

3. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

4. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, ki ga opredeljujejo predpisane 
največje višine objektov oziroma število nadzemnih etaž, faktor izrabe in predpisani odmiki od mej sosednjih objektov.
(3) Sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
a) Stanovanjski in nestanovanjski objekti, razen gospodarskih objektov

1. Gabariti 1.1. tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, priporočena razlika med osnovnima stranicama je od 
1:1,41 do 1:2,41,

1.2. dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (kot so oblike črk L, 
T, H in podobne), vendar tako, da daljša stranica predstavlja hrbtišče črk oziroma bruto etažna 
površina slehernega od teh dodanih krakov ne sme presegati 25 % bruto etažne površine osnove,

1.3. višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost 
objektov od (K) + P do največ (K) + P + M. Klet na nagnjenem terenu mora biti vkopana, dovoljena 
etažnost je od K + P do K + P + M. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih 
višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih 
objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz grajene silhuete celote oziroma sklopa (da ne bodo 
višje ali bistveno nižje) in da bodo izkoriščale terenske danosti.
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2. Streha 2.1. dovoljene so simetrične dvokapne strehe, slemenitev vedno vzporedna z daljšo stranico objekta,
2.2. večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna 

stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, 
vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici ob uporabi določil drugega odstavka 
62. člena tega odloka,

2.3. naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°,
2.4. izjemoma se dovolijo enokapne in ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni 

(tlorisni in višinski gabarit) in elementi kompozicije ter tradicionalni fasadni materiali (omet, les, 
opeka, avtohtoni kamen) ob obvezni uporabi določil oblikovanja objektov (62. člena tega odloka),

2.5. dovoljena so strešna okna in frčade. Predpisano je enovito oblikovanje frčad na eni strehi (če ima 
streha več strešin, velja isto določilo) oziroma tako, da naj imajo vse frčade na eni strehi enako 
obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so dovoljene največ tri frčade identične izvedbe in dimenzij, 
a ne smejo biti spojene ali nizane oziroma je predpisana razdalja med posamičnimi frčadami 
najmanj 1,50 m,

2.6. Trikotna ali trapezna strešna okna niso dovoljena,
2.7. na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati 

nad sleme strehe,
2.8. dovoljene so vse vrste kritine pod pogojem, da niso odsevne oziroma bleščeče.

3. Fasade 3.1. predpisana je enostavnost/uravnoteženost oblikovanja, horizontalne ter vertikalne členitve fasad, 
strukturiranja in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanja drugih fasadnih elementov, usklajena s 
tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta,

3.2. dovoljeno je horizontalno in vertikalno členjenje fasade,
3.3. na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitev objektov povsem tradicionalnega oblikovanja 

in materialov,
3.4. fasade so tudi delno lesene in obložene s kamnom; predpisani so tradicionalni detajli na objektih v 

območjih ohranjenih tradicionalnih objektov, tradicionalni,
3.5. izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo 

tradicionalna dvokapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).
DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za rabo 
obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe 
gospodinjstev z izjemo gnoja in gnojevke, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.
(2) Odmik gnojišč in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke od sosednjih stanovanjskih stavbnih zemljišč ne sme znašati manj kot 
10,00 m, razen če se lastnik sosednjega zemljišča strinja z manjšim odmikom.
(3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.

104. člen
(podrobna merila in pogoji za območje CU)

CU Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, 
socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, 
zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje.

1.2. Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, v ateljeje in v poslovne prostore samostojnih 
delavcev v kulturi in samostojnih delavcev intelektualnih storitev.

1.3. V celotnem območju urejanja se objektov ne sme namenjati za potrebe enot, štabov in zavodov oboroženih sil.
1.4. Obstoječim objektom je dovoljeno spremeniti namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne.

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Stanovanjske dejavnosti:

11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,

2. Nestanovanjske dejavnosti:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301 Trgovske stavbe,
12303 Bencinski servisi,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12620 Muzeji in knjižnice,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstvo,
12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti),
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
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24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
12420 Garažne stavbe.

3. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

4. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi 
rekonstrukcije, vzdrževanje objektov.

1.2. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dovoljeno. Dovoljena je ohranitev dela 
obstoječega objekta, v primeru da se ta vključi v gradbene mase novega objekta.

1.3. Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

1. Gabariti 1.1. na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. 
Pri določanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi 
objekti ne izstopajo iz celovite podobe mesta;

1.2. višinski gabarit za stanovanjske in stanovanjsko poslovne stavbe: do največ (2) K + P + 5, v primeru, 
da je nad objektom predvidena ravna streha oziroma (2) K+P+4+M v primeru, da je nad objektom 
predvidena eno, dvo ali večkapna streha. Za eno, dvo ali večkapno streho se šteje streha, ki je 
izvedena v naklonu, večjem od 10°. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih 
višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe 
ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo izkoriščale 
terenske danosti;

1.3. pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in sorazmerja istih dejavnikov na tem območju ali 
v okviru stavbnega otoka;

1.4. na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.
2. Streha 2.1. pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe 

kvalitete oziroma prevladujoč tip na tem območju. V primeru, da gre za dvokapne strehe, je 
prednostna kritina z izgledom opečnega strešnika,

2.2. Strehe s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m2, je treba urediti kot zeleno streho. Izjema so 
strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna,

2.2.1. Kolikor se na strehah na najmanj 90 % celotne strešne površine ureja sončna (PV) elektrarna, ni 
potrebna izvedba zelene strehe,

2.2.2. Kolikor se na strehah na najmanj 50 % celotne strešne površine ureja javno dostopna terasa 
oziroma terasa za javno ali poljavno uporabo, je možna izvedba kombiniranih strešin.

2.3. Oglaševalne/označevalne table stavb na območju CU ne smejo presegati višine slemena 
posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prosto stoječe.

2.4.1. V primeru izvedb atike je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.
2.4.2. V primerih izvedbe atike sleme stavbe ne sme biti višje od višine atike.

3. Fasade 3.1. Pri obdelavi fasad historičnih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri eventualnih novih 
fasadah pa materiale, ki so skladni z okolico. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so 
dovoljeni elementi na fasadi, razen v izjemnih primerih, katere zaradi posebnih arhitekturnih kvalitet 
usmerja pristojna služba spomeniškega varstva.

3.2. Vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.
3.3.1. Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celostno podobo posameznih podjetij kolikor 

ta/to ni v nasprotju z določili točke 2.4 tega člena.
3.3.2. Ugotovitveni sklep poda v postopku izdaje projektnih pogojev k IDZ oziroma soglasja k projektu 

za PGD občinska strokovna služba, pristojna za urbanistično in prostorsko načrtovanje v navezavi z 
62. členom.

DRUGA MERILA IN POGOJI
1.1. Pogoji za prometno urejanje:

– na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi 
urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami,

– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte 
javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe,

– pri urejanju obvodnega sveta in cestne infrastrukture v ME27 je treba detajlno upoštevati določila 108. člena,
– pri urejanju cestne infrastrukture v ME31 in ME27 je treba detajlno upoštevati določila iz 110. člena.

1.2. Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar 
se zagotovi z naslednjim:
– individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali zemljiški parceli v primeru, da prostorske 

možnosti dopuščajo parkiranje;
– za vsa ostala vozila mora biti parkiranje organizirano v okviru skupnih parkirišč na območju mesta, kar se dokazuje s 

pisnim soglasjem občine.
1.3. Rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti 

izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih 
površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini;
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1.4. vse elektroomrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot podzemno kabelsko kanalizacijo;
1.5. komunikacijsko omrežje je treba graditi v podzemni kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja 

dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve;
1.6. nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi 

v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih 
fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih;

1.7. gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena;
1.8. gradnja je možna kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa;
1.9. pojem »bistveno nižje« iz točke 1.2 Merila in pogoji za oblikovanje pomeni manj kot 80 % višine oziroma silhuete območja, 

ki jo tvorijo slemena streh oziroma atike teh stavb;
1.10. V ME17, ME27 in ME33 je treba vzdolž LC350270 na zahodni strani urediti hodnik za pešce v širini 1,20 m, in sicer od 

mostu čez Šumc pa do predvidenega krožnega križišča v Senčni vasi.

105. člen
(podrobna merila in pogoji za območje CD)

CD Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena, razen stanovanj.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, 
zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Nestanovanjske dejavnosti:

12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301 Trgovske stavbe,
12303 Bencinski servisi,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12620 Muzeji in knjižnice,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstvo,
12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti),
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
12420 Garažne stavbe.

2. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24122 Drugi gradbeno-inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

1. Gabariti 1.1. tlorisni gabariti: niso predpisani. Dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;  
pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati gradbene linije ob javnem mestnem prostoru.

1.2. Upošteva se vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo 
izstopale iz silhuete območja (ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki se gradijo 
kot izraziti prostorski poudarki oziroma na območjih, za katere je s posebnimi PIP to posebej 
določeno.

2. Streha 2.1. dovoljene so oblike streh vseh vrst: enokapne in ravne, ki so lahko tudi ločne ter izjemoma dvo 
in večkapne. V primeru, da gre za dvokapne strehe, je prednostna kritina z videzom opečnega 
strešnika;

2.2. kritine ne smejo biti bleščeče ali odsevne.
2.3. Strehe s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m2, je treba urediti kot zeleno streho. Izjema so 

strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev 
zelene strehe ni možna.

2.3.1. Kolikor se na strehah na najmanj 90 % celotne strešne površine ureja sončna (PV) elektrarna, ni 
potrebna izvedba zelene strehe.

2.3.2. Kolikor se na strehah na najmanj 50 % celotne strešne površine ureja javno dostopna terasa 
oziroma terasa za javno ali pol-javno uporabo, je možna izvedba kombiniranih strešin.

2.4. Oglaševalne/označevalne table stavb na območju CD ne smejo presegati višine slemena 
posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prosto stoječe.

2.4.1. V primeru izvedb atike je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.
2.4.2. V primerih izvedbe atike sleme stavbe ne sme biti višje od višine atike.
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3. Fasade 3.1. predpisana je enostavnost/uravnoteženost oblikovanja, horizontalne in vertikalne členitve fasad, 
strukturiranja postavitev fasadnih odprtin in oblikovanja drugih fasadnih elementov in poenoteni po 
celi fasadi, nizu, kareju oziroma območju;

3.2. zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in 
drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);

3.3. glavni vhod v javno stavbo se, če stoji meji na glavno cesto ali trg, oblikuje na glavni fasadi;
3.3.1. Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celostno podobo posameznih podjetij kolikor 

ta/to ni v nasprotju z določili točke 3.4 spodaj.
3.3.2. Ugotovitveni sklep poda v postopku izdaje projektnih pogojev k IDZ oziroma soglasja k projektu 

za PGD občinska strokovna služba, pristojna za urbanistično in prostorsko načrtovanje v navezavi z 
62. členom.

3.4. vsi objekti in naprave obvezno usklajeni s prostorsko podobo območja.
DRUGA MERILA IN POGOJI

1.1. Pogoji za prometno urejanje:
– na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi 

urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami;
– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte 

javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe.
1.2. Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar 

se zagotovi z naslednjim:
– individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali zemljiški parceli, če prostorske možnosti 

dopuščajo parkiranje,
– za vsa ostala vozila vlagatelj na lastne stroške zagotovi parkiranje organizirano v okviru skupnih parkirišč na območju 

mesta, kar se dokazuje s pisnim soglasjem občine.
1.3. Pogoji za priključevaje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:

– rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem 
racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na 
cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini,

– elektroomrežje je treba graditi kot podzemno kabelsko kanalizacijo,
– komunikacijsko omrežje je treba graditi v podzemni kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja 

dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve,
– nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba 

graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na 
glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih,

– gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
1.4. Gradnja je možna na vseh stavbiščih enot CD, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.
1.5. Pojem »bistveno nižje« iz točke 1.2 Merila in pogoji za oblikovanje pomeni manj kot 80 % višine oziroma silhuete območja 

(le-to tvorijo slemena streh oziroma atike teh stavb)

106. člen
(podrobna merila in pogoji za območje IG)

IG Gospodarske cone, večfunkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, 
prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim in spremljajočim dejavnostim.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, 
poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Nestanovanjske dejavnosti:

12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise),
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
12303 Bencinski servisi,
23020 Energetski objekti (energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami),
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke),
12301 Trgovske stavbe (do 2000 m2),
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju,
12420 Garažne stavbe,

2. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24122 Drugi gradbeno-inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.
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MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
1. Gabariti 1.1. tlorisni gabariti: niso predpisani;

1.2. dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
1.3. objekti in ureditve, ki mejijo na javni mestni prostor, (ob upoštevanju gradbenih linij kjer so te 

določene) so obvezani po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komunikacij usklajenosti s 
preostalo pozidavo širšega prostora;

1.4. višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit 
prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da 
ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje 
(tovarniški dimniki, silosi ipd.). Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani 
prostorski poudarki oziroma točke identifikacije.

2. Streha 2.1. za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo odstopanja in novosti, če se s tem doseže 
novo urbanistično – arhitekturno kakovost v obliki streh vseh vrst (enokapne in ravne strehe, ki so 
lahko tudi ločne ter izjemoma dvo in večkapne strehe);

2.2. za objekte znotraj industrijskega kompleksa pa se dovolijo vse vrste streh, pod pogojem oziroma 
vizualne in uporabne poenotenosti znotraj kompleksa in čim bolj funkcionalne glede na zahteve 
določene dejavnosti;

2.3. dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic;
2.4. dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru 

prilagajanja sosednjim objektom.
2.5. Strehe s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m2, je treba urediti kot zeleno streho. Izjema so 

strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev 
zelene strehe ni možna.

2.6. Oglaševalne/označevalne table stavb na območju IG ne smejo presegati višine slemena posamezne 
tangirane stavbe, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prostostoječe.

2.6.1. V primeru izvedb atike je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike!
2.6.2. V primerih izvedbe atike sleme stavbe ne sme biti višje od višine atike!

3. Fasade 3.1. zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in 
drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);

3.2. fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, obvezno oblikovane kot glavne in mestotvorne 
fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti;

3.3. dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve 
zahtevam nove oziroma evropske zakonodaje.

3.3.1. Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celostno podobo posameznih podjetij kolikor 
ta/to ni v nasprotju z določili točke 3.4 spodaj!

3.3.2. Ugotovitveni sklep poda v postopku izdaje projektnih pogojev k IDZ oziroma soglasja k projektu 
za PGD občinska strokovna služba, pristojna za urbanistično in prostorsko načrtovanje v navezavi z 
62. členom oziroma atike teh stavb).

DRUGA MERILA IN POGOJI
1.1. Pogoji za prometno urejanje:

– na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi 
urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami,

– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte 
javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe.

1.2. Poslovno-upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo ob javnem mestnem prostoru, druge 
proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.

1.3. Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih.
1.4. Pogoji za priključevaje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:

– rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem 
racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na 
cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini,

– vse elektroomrežje je treba graditi kot podzemno kabelsko kanalizacijo,
– komunikacijsko omrežje je treba graditi v podzemni kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja 

dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve,
– nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba 

graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na 
glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih,

– gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
1.5. Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. Na zemljiških parcelah, kjer je predviden poseg v prostor, je 

treba zagotoviti vse prostorske potrebe za nemoteno uporabo objektov.
1.6. Pojem »bistveno nižje« iz točke 1.4 Merila in pogoji za oblikovanje pomeni manj kot 80 % višine oziroma silhuete območja, 

ki jo tvorijo slemena streh.
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA

1.1. Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.
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107. člen
(podrobna merila in pogoji za območje BT)

BT Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in 
nastanitev.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Poleg kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti tudi trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, 
izobraževanje in druge dejavnosti.

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Nestanovanjske dejavnosti:

12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12301 Trgovske stavbe (do 500 m2 BTP),
12650 Športna dvorana,

2. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24122 Drugi gradbeno-inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
24110 Športna igrišča.

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov;
1.2. Dovoli se možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe;
1.3. Zagotavljati je treba zadostno št. parkirišč, dovolj odprtih prostorov ter navezave na odprti prostor;
1.4. Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
1. Gabariti 1.1. pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi, 

ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo predpisani gabariti za oblikovanje 
stanovanjskih objektov SS-e v urbanem prostoru, SK v ruralnem prostoru in CU za večje objekte;

1.2. dovoljeno je, da so objekti v ruralnem prostoru sodobno arhitekturno oblikovani, če predstavljajo 
kakovosten in prepoznaven poudarek v prostoru.

2. Streha 2.1. dovolijo se strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti v širšem prostoru. Dovolijo se 
odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost (enokapne in 
ravne strehe, ki so lahko tudi dvo in izjemoma večkapne strehe);

2.2. dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme 
strehe oziroma nivo ravne strehe;

2.3 dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade, pa tudi dvokapne 
frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko 
odprtine in strehe. Dovolijo se tudi drugi svetlobni elementi;

2.4. Strehe s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m2, je treba urediti kot zeleno streho. Izjema so 
strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.

2.4.1. Kolikor se na strehah na najmanj 90 % celotne strešne površine ureja sončna (PV) elektrarna, ni 
potrebna izvedba zelene strehe.

2.4.2. Kolikor se na strehah na najmanj 50 % celotne strešne površine ureja javno dostopna terasa 
oziroma terasa za javno ali poljavno uporabo, je možna izvedba kombiniranih strešin.

2.5. Oglaševalne/označevalne table stavb na območju BT ne smejo presegati višine slemena 
posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prosto stoječe.

2.5.1. V primeru izvedb atike je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.
2.5.2. V primerih izvedbe atike sleme stavbe ne sme biti višje od višine atike.

3. Fasade 3.1. predpisana je enostavnost/uravnoteženost oblikovanja, horizontalne ter vertikalne členitve fasad ter 
strukturiranja fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov, ki naj bodo poenoteni po celi fasadi, 
oziroma na vseh objektih v kompleksu;

3.2. pri oblikovanju posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi 
ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo določila za oblikovanje iz tabel 
SSe, če gre za urbani oziroma iz tabel SK, če gre za ruralni prostor;

3.3. dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve 
zahtevam nove zakonodaje.

108. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZS)

ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport so namenjene preživljanju prostega časa na prostem.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Šport, rekreacija, prostočasne dejavnosti
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DOPUSTNI OBJEKTI
1. Nestanovanjske dejavnosti:

24110 Športna igrišča in garderobe,
2. Gradbeno-inženirski objekti

211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
24110 Športna igrišča in garderobe
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori,

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja (npr. 
zemeljska dela), izgubo naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti.

1.2. Travnata ali peščena igrišča se uredijo na naravno ravnem terenu oziroma na terenu, ki ga je možno primerno urediti 
(zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše 
ureditve, se izvedejo le na za to predvidenih površinah. V bližini stanovanjskih območij so dopustne tudi trim steze, 
sprehajalne peš poti, poti za jahanje, kolesarske poti.

1.3. Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega 
stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

DRUGA MERILA IN POGOJI
1.1. Zagotavlja možnost menjave rab (začasne, sezonske rabe).
1.2. V enoti TA1/61 se dovoljuje ureditev enostavnih objektov, in sicer začasnih infrastrukturnih objektov, začasnih objektov in 

vadbenih objektov in urbane opreme, pod pogoji in v velikostih, kot jih določa gradbena zakonodaja.
1.2. Ureditve, objekti, naprave, ograje po celotnem kompleksu obvezno oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z 

ureditvami sosednjih območij.
1.3. Če sosednji parceli, ki meji na zelene površine, primanjkuje zelenih površin, se sme šteti potrebne manjkajoče zelene 

površine v površino zahtevanih zelenih površin.

109. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZP)

ZP Parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju, ki so namenjeni preživljanju prostega časa.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

(1) Šport, rekreacija, prostočasne dejavnosti
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Nestanovanjske dejavnosti:
12610 stavbe za kulturo in razvedrilo: samo paviljoni
12740 druge nestanovanjske stavbe: gostinski objekti (gostilne in točilnice do skupne neto površine 30 m2), a le, če služijo 
dejavnostim v okviru preživljanja prostega časa obiskovalcev in zaposlenih na tem območju, s pripadajočimi utrjenimi 
površinami;

2. Gradbeno-inženirski objekti
2.2. Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti 
zemeljska dela, izguba naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti.
(2) Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena razen na obstoječih 
objektih pod pogojem, da so zamaskirane tako, da niso vizualno izpostavljene.
(3) Območje Starega pokopališča (ME76) je memento-in-situ z noveliranimi oznakami/spominskimi ploščami preminulih tako na 
zelenih površinah kot na robnem zidu. 

110. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZK)

ZK Površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

Pokopališče in spremljajoče dejavnosti
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Nestanovanjske dejavnosti
24204 Pokopališča,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti,
12301 Trgovske stavbe, le kot sestavni del dejavnosti pokopališča,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, kot sestavni del dejavnosti v območju pokopališča.

2. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.



Stran 6354 / Št. 55 / 28. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
1.1. redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje mrliških vežic, prostorov za orodje, 

kapelic in znamenj;
1.2. urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter saditev 

avtohtonih in drugih drevesnih vrst, upoštevajoč prostorsko ureditev pokopališča.
1.3. Območje Starega pokopališča (ME76) je memento-in-situ z noveliranimi oznakami/spominskimi ploščami preminulih tako 

na zelenih površinah kot na robnem zidu. 

111. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZD)

ZD Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene 
bariere).
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste
21520 Pregrade in jezovi
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

2. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zemeljska 
dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti.

1.2. Travnata ali peščena igrišča se uredijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti 
(zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše 
ureditve, se izvedejo le na za to predvidenih površinah. V bližini stanovanjskih sosesk so dopustne tudi klopi, koši, trim 
steze, sprehajalne peš poti, poti za jahanje, kolesarske poti.

1.3. Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega 
stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

1.4. Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena razen na obstoječih 
objektih pod pogojem, da so zamaskirane tako, da niso vizualno izpostavljene.

112. člen
(podrobna merila in pogoji za območje prometne infrastrukture PC)

PC Območja prometne infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Dejavnosti povezane z urejanjem prometne infrastrukture
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Nestanovanjske dejavnosti:
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih,

2. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste,
21410 Mostovi, viadukti in brvi,
21420 Predori in podhodi.
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

3. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Odstopi od funkcionalnih in oblikovnih meril in pogojev za posamezne tipe cest, so pri gradnji novih ter rekonstrukciji 
obstoječih cest dopustni v primeru prostorskih omejitev (ko v racionalnem časovnem in finančnem okviru ni mogoče 
porušiti objektov in pridobiti zemljišč, potrebnih za izvedbo polnega profila ceste). Odstope pisno potrdi v obliki soglasja 
pristojna služba za promet. Odstopi od funkcionalnih in oblikovnih meril upoštevajo predpise s področja prometne varnosti 
in elementi prečnega profila ne smejo biti manjši kot: vozišče 2,75 m, kolesarska steza 1,50 m, hodnik za pešce 1,60 m 
oziroma jih posebej določata 67. in 68. člen tega odloka.

1.2. Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, 
tako da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabša.

1.3. Površine za pešce se ureja kot enovito ravno površino, ki bo ugodna za peš hojo in za funkcionalno ovirane osebe, 
površine tlakov se izvede iz protizdrsnih materialov oziroma površinsko obdela proti drsenju. Stopnice in drugi robovi se 
izvedejo tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane osebe.

1.4. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin, je dopustna izvedba 
minimalne širine pločnika za pešce (najmanj 0,80 m) vsaj na eni strani vozišča.

1.5. Na stavbah so v soglasju z upravljavcem ceste dovoljena vzdrževalna dela.
1.6. Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne 

ogroženosti.
1.7. Nove ali obstoječe linije/proge/ceste/površine za gorsko kolesarjenje je treba urediti v skladu z določili zakonodaje o cestah 

oziroma za prostorske in gradbene zadeve.
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

1.1. Upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij,
1.2. oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
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1.3 Na vzhodni strani rekonstruirane Mariborske ceste je treba na oddaljenosti cca 1,40 m od roba vozišča na osni razdalji cca 
10,0 m med parkirnimi prostori ob vodnem telesu reke Meže kompozicijsko primerno zasaditi linijski drevored bodisi:
– črne jelše (Alnus Glutinosa »Aurea«) ali pa
– belega gabra (Carpinus betulus »«Fastigiata«);

1.4. Od višine avtobusnega postajališča (v Senčni vasi za smer Črna) na R2-425 je pa do višine hotela Peca/predvidenega 
krožnega križišča (smer Reht) je treba zasaditi obojestranski drevored japonskih češenj (Prunus Serrulata »Kanzan«);

1.5. Za navezavo le-tega s pločniki na Prežihovi in na Trgu 4. aprila bo treba zgraditi peš brv preko Šumca.
1.6. Istočasno je smiselno umestiti na vzhodni strani med predvidenimi parkirišči in krono vodnega telesa Meže kolesarsko 

stezo oziroma stezo za rolanje/kotalkanje, ki bi potekala vse od predvidenega krožnega križišča v Senčni vasi po 
Mariborski, Prežihovi vse pa do Narodnega doma/Trga 4. aprila.

1.7. Za navezavo le-tega s podobnimi površinami na Prežihovi in na Trgu 4. aprila bo treba zgraditi dodatno brv (ni istovetna s 
pešaško) preko Šumca.

1.8. Javna parkirišča bodo urejena v vmesnem prostoru med Mariborsko cesto in reko Mežo, na zemljišču s parcelno št. 134 in 
135 (obe k.o. Mežica). Na razdalji približno 250 m, to pomeni približno sto (100) novih parkirnih mest, ob pogoju velikosti 
parkirnega mesta najmanj 2,5 m x 5,00 m.

1.9. Na stiku R2-425 in LZ257201 in na R2 v višini Gasilskega doma se predvideva izvedba krožnega križišča.
DRUGA MERILA IN POGOJI

1.1. Vzpostavljanje kolesarskih prog na območju varovanih površin (bodisi kmetijskih, gozdnih, kulturne dediščine ali naravnih 
vrednot) zahteva izdelavo OPPN.

1.2. Ob rekonstrukciji kategoriziranih občinskih cest podeželja je obvezna izdelava »obvoznic« v primerih, ko ceste na območju 
razpršene poselitve potekajo skozi stavbna zemljišča oziroma dvorišča.

1.3. Pri izdelavi OPPN za nekategorizirane ceste podeželja v okviru prekategorizacij le-teh se mora obvezno izvesti 
»obvoznice«, ko ceste območju razpršene poselitve potekajo skozi stavbna zemljišča oziroma dvorišča.

1.4. V enotah ME42, ME46, ME65 (»Smrečnik« in Mrvovo) je treba pred kakršnokoli gradnjo izvesti geomehanično študijo in po 
potrebi izvesti predpisane ukrepe. V navedenih enotah se vsa infrastruktura uredi sočasno z dograditvijo lokalne ceste pod 
določili sprejetega programa opremljanja za ZN Smrečnikovo (Uradni list RS, št. 56/07).

113. člen
(podrobna merila in pogoji za ostale prometne površine PO)

PO Ostale prometne površine
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

2.1. Površine namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje prometa 
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Nestanovanjske dejavnosti:
12201 Stavbe javne uprave
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12420 Garažne stavbe
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih, parkirne površine za 
avtobuse
12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

2. Gradbeno-inženirski objekti:
211 Ceste,
21410 Mostovi, viadukti in brvi,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

3. Drugi gradbeno-inženirski objekti,
24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

24110 Igrišča za športe na prostem
4. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
– objekti in ureditve za gradnjo ploščadi, peš površin
– vodnogospodarske ureditve

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
– oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.

DRUGA MERILA IN POGOJI
Posegi v enotah ON103 in LO58 so mogoči le po predhodni izvedbi protipoplavnih ukrepov, ki so bili opredeljeni v 
Hidrotehničnem elaboratu (Vodnogospodarski biro Maribor, 2012), oziroma sočasno z gradnjo, če so bili v projektno 
dokumentacijo vključeni omilitveni ukrepi, pridobljene smernice pristojne službe za upravljanje z vodami ter pridobljeno vodno 
soglasje, oziroma pozitivno mnenje, k načrtovanim ureditvam.

114. člen
(podrobna merila in pogoji za območje energetske infrastrukture E)

E Območje energetske infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

Dejavnosti povezane z urejanjem energetske infrastrukture in MHe



Stran 6356 / Št. 55 / 28. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije

DOPUSTNI OBJEKTI
1. Gradbeno-inženirski objekti:

211 Ceste,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
22121 Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti,
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
23020 Energetski objekti

2. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav
1.2 Gradnja novih MHe na vodotokih 2. reda mora biti opredeljena v LEKu in mora zagotavljati vse parametre, kot jih določa 

zakonodaja, ki veljajo za posege v naravo in na vode (glej: merila in pogoji za območje celinskih voda). Gradnja je možna 
po pridobitvi vodne pravice oziroma vseh dovoljenj, ki jih urejajo predpisi s področja upravljanja z vodami.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
1.1. Upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij,
1.2. oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.
1.3. pri slehernem objektu ali sistemu nadzemnega prenosu energentov je treba slediti zakonskim oziroma opozorilnim 

opredelitvam glede mejnih vrednosti glede magnetnih in podobnih sevanj oziroma škodljivih učinkovin na okolico (ne glede 
na medij).

1.4. Za rekonstrukcijo obstoječih MHe je treba ponovno preveriti izpolnjevanje zakonsko določenih kriterijev, veljavnih na datum 
vložitve zahtevkov za projektne pogoje za takšne posege.

115. člen
(podrobna merila in pogoji za območje okoljske infrastrukture O)

O Območja okoljske infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Dejavnosti povezane z urejanjem okoljske infrastrukture
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Gradbeno-inženirski objekti:
22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
22231 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave,
12510 Industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki),
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z odpadki),
23020 Energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki),
24203 Odlagališča odpadkov: odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke,

2. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

1.2. upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij,
1.3. oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.

116. člen
(podrobna merila in pogoji za površine nadzemnega pridobivalnega prostora LN)

LN Površine nadzemnega pridobivalnega prostora
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1.1. Izkoriščanje mineralnih surovin, sanacija nelegalnih kopov 
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Gradbeno-inženirski objekti:
23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin in objekti in naprave za potrebe prometne, 
komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.

2. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1. Izkoriščanje mineralnih surovin in sanacija nelegalnih kopov.
2. Nelegalni kop na vzhodnem delu občine (Onkraj Meže) in nelegalni kop pri spodnji postaji sedežnice (ME96-OPPN*) se 
sanirata brez izkoriščanja mineralne surovine, z možnostjo reševanja problema gradbenih odpadkov. Po izvedeni sanaciji se bo 
površina rekultivirala v kmetijska oziroma gozdna zemljišča.
3. Souporaba nelegalnega kopa Ježevo za odlaganje gradbenih in podobnih odpadkov za primere izrednih razmer (glej točko 
2.1 27. člena in petega odstavka 45. člena).

POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno novo 
namembnostjo, ki je določena v PIP za posamezno EUP. V času obratovanja je treba spremljati vplive na okolje in zagotavljati 
zakonsko predpisane mejne vrednosti vplivov ter upoštevati zakonska določila. Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost 
pred padanjem in rušitvijo terena.
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117. člen
(podrobna merila in pogoji za območje najboljših kmetijskih zemljišč K1)

K1 Območja najboljših kmetijskih zemljišč 
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1. Kmetijska dejavnost
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.1. kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom, ki ureja področje kmetijskih zemljišč,
1.2. vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred škodljivim delovanjem voda,
1.3. sanacije degradacij v prostoru, če gre za rekultivacijo kmetijskega zemljišča,
1.4. posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
1.5. rekonstrukcije lokalnih cest.

DRUGA MERILA IN POGOJI
1.1. dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati 

in zemljišča rekultivirati;
1.2. po izvedeni gradnji je treba na zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje oziroma tako, da globina ali višina nadzemnih in podzemnih 

objektov ne ovira normalne kmetijske obdelave;
1.3. vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami 

na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči več namenskost novega vodnega in obvodnega prostora;
1.4. agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin 

ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev;
1.5. vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kmetijskih površin se ureja le na območjih, za katera bodo po izračunu vodne 

bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene;
1.6. za potrebe kmetijstva se urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo;
1.7. na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem katastru 

pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena;
1.8. sprememba kmetijskih objektov v bivalne objekte ni dopustna.

118. člen
(podrobna merila in pogoji za območje drugih kmetijskih zemljišč K2)

K2 Območja drugih kmetijskih zemljišč 
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1. Kmetijska dejavnost
DOPUSTNI OBJEKTI

1. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

1.6. kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom, ki ureja področje kmetijskih zemljišč, vodnogospodarske 
ureditve za potrebe varstva pred škodljivim delovanjem voda, sanacije degradacij v prostoru, če gre za rekultivacijo 
kmetijskega zemljišča, posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
rekonstrukcije lokalnih cest.

DRUGA MERILA IN POGOJI
1.1. dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba 

sanirati in zemljišča rekultivirati;
1.2. po izvedeni gradnji je treba na zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje oziroma tako, da globina ali višina nadzemnih in 

podzemnih objektov ne ovira normalne kmetijske obdelave;
1.3. vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami 

na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči več namenskost novega vodnega in obvodnega prostora;
1.4. agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin 

ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev;
1.5. vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kmetijskih površin se ureja le na območjih, za katera bodo po izračunu vodne 

bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene;
1.6. za potrebe kmetijstva se urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo;
1.7. na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem 

katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena;
1.8. sprememba kmetijskih objektov v bivalne objekte ni dopustna.

119. člen
(podrobna merila in pogoji za območje gozdnih zemljišč G)

G Območja gozdov
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

1. Gozdarstvo in lov.
DOPUSTNI OBJEKTI

1.1. Objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi ter lovske preže in info table;
1.2. Objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade in jezovi) ter cevovodi za MHE.
2. Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
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VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
1.1. gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih;
1.2. vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;
1.3. vodnogospodarske ureditve za ribogojnice;
1.4. ureditve za potrebe lova in ribolova;
1.5. sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
1.6. postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
1.7. gradnje obor, ograditve se postavlja le skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov;
1.8. sanitarne sečnje;
1.9. na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem 

katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja objektov ni dovoljena;
1.10. krčitve gozdov v nekmetijske namene, za katere predhodno izda dovoljenje pristojna služba za upravljanje z gozdovi;
1.11. ukrepi predvideni v strokovnih podlagah za gospodarjenje z gozdovi, ki jih pripravlja pristojna služba za upravljanje z gozdovi

DRUGA MERILA IN POGOJI
1.1. Dostopi do gozdnih zemljišč, zaradi posegov v prostor, lastnikom gozdov ne smejo biti onemogočeni ali ovirani;
1.2. Za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor ter za posege, ki lahko bistveno spremenijo življenjske 

razmere divjadi, je treba pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.
1.3. Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za divjad, ki jih določijo pristojne službe za varstvo 

narave, upravljanje z gozdovi in lovske organizacije.
1.4. Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne 

ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje treba pridobiti soglasje od pristojne 
službe za upravljanje z gozdovi.

120. člen
(podrobna merila in pogoji za območje varovalnih gozdov Gv)

Gv Varovalni gozd
DOPUSTNE DEJAVNOSTI

(1) Upravljanje z gozdom in divjadjo.
DOPUSTNI OBJEKTI

(1) Objekti:
1.1. objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi in divjadjo;
1.2. vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;

(2) Nezahtevni in enostavni objekti skladno s splošnim PIP in prilogo 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom, ki ureja upravljane z gozdovi;
(2) postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
(3) gradnje obor, ograditve se postavlja le skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov;
(4) sanitarne sečnje;

DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dostopi do gozdnih zemljišč zaradi posegov v prostor lastnikom gozdov ne smejo biti onemogočeni ali ovirani.
(2) Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne 
ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti soglasje od pristojne 
službe za upravljanje z gozdovi.
(3) Za vse posege je treba pridobiti predhodno soglasje pristojnega službe za upravljanje z gozdovi. 

121. člen
(podrobna merila in pogoji za območje celinskih voda VC)

VC Površine vodnih zemljišč 
DOPUSTNI OBJEKTI IN DEJAVNOSTI

1.1. Objekti javne infrastrukture (most, viadukt, jez, pregrada in drugi objekti oziroma ureditve vodne infrastrukture, urejanje in 
utrjevanje brežin, objekti za vodne športe, ureditev dostopov do vode, lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 
in gozdne ceste, pregrade in jezovi, dovodni in odvodni kanali, kolesarske in pešpoti, gradnja podzemnih komunalnih 
energetskih in komunikacijskih vodov in objektov ter drugi objekti gospodarske javne infrastrukture),

1.2. Grajeno javno dobro po tem ali drugih zakonih,
1.3. Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
1.4. Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
1.5. Objekti, potrebni za rabo voda (vodna zajetja, ureditve manjših zajemališč požarne vode),
1.6. Objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem in
1.7. Objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije (objekti za 

varstvo pred škodljivim delovanjem voda, urejanje hudournikov in prodišč ter
1.8. Postavitev objektov in naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.
1.9. Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno pozidanih območij dovoljena gradnja objektov, funkcionalno 

vezanih na vodotok, kot ribogojnica, čistilna naprava in mala hidroelektrarna. Umestitev v prostor je dopustna na podlagi 
predhodne prostorske preveritve, hidrološko-hidravlične analize, pozitivne ocene vplivov na okolje, soglasja pristojnih služb 
ter po prejemu vodne pravice oziroma dovoljenj, ki jih urejajo predpisi s področja upravljanja z vodami.

1.10. Gradnja objektov in drugih trajnih ovir, ki ne služijo urejanju ali rabi voda, ni dopustna.
1.11. Na vodnih in priobalnih zemljiščih je dopusten enostavni objekt: pomol, kolikor se pridobi ustrezno dovoljenje s področja 

upravljanja z vodami. 
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 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
1.1. Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 

ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, ukrepi za renaturacijo reguliranih vodotokov in ukrepi, ki se nanašajo na 
ohranjanje narave.

1.2. Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča 
rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta in ki ne vpliva negativno na 
kakovost vode in na vodni režim.

1.3. Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v neažuriranem zemljiškem 
katastru pa so vpisane kot stavbišče objektov in s tem členom niso določeni kot dopustni, gradnja nadomestnih objektov ni 
dovoljena.

1.4. V pasu priobalnega zemljišča vodotoka se zagotavlja trajni dostop in vzdrževanje vodotoka.
1.5. Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna 

varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok.
1.6. Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti 

voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, je investitor 
obvezan zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Urejanje malih hidroelektrarn je dopustno pod pogojem, da objekti ohranijo 
bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodnega in obvodnega prostora.

1.7. Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije rekonstrukcije, gradnje in nadomestne gradnje jezov, mlinov in žag.
DRUGA MERILA IN POGOJI

1.1. Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati ograj, objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale dostop do teh 
zemljišč.

1.2. Pozidava in gradnja na območjih, kjer je po podatkih iz državnih baz podatkov in po krajevno dosegljivih podatkih mogoče 
pričakovati poplave, se načrtuje na podlagi hidrološko hidravlične analize in ob zagotavljanju ukrepov, ki izhajajo iz nje.

1.3. Za MHE je odmik od vodotoka lahko pri Meži manjši od 15,00 m in pri drugih vodotokih manjši od 5,00 m.
1.4. Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z rabo 

avtohtonih hidrofilnih vrst. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo 
dostop oziroma prehod prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in 
poteh).

1.5. Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil. Varnost objektov pred visokimi vodami se 
zagotovi z minimalno varnostno višino.

1.6. Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti.

3.2 Posebni pogoji

122. člen
(posebni pogoji za gradnjo, postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov  

na območjih prepoznavnih arhitekturnih kvalitet)
(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati določila veljavne 

zakonodaje.
(2) Pri gradnji, postavitvi in oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati naslednje splošne prostorske 

izvedbene pogoje:
– drvarnica: podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev;
– garaža: prvenstveno je treba zagotavljati njihovo vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske) oziroma jih 

izvesti kot nadkrita parkirna mesta, če to dopušča značaj objekta ali odrtega prostora;
– lopa: možna le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše z vrtom – potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve 

v prostor, lesena izvedba;
– nadstrešek: možen le, če to dopušča značaj objekta ali odrtega prostora;
– bazen znotraj historičnih naselbinskih jeder in na območjih dediščinske kulturne krajine ni dopusten;
– steklenjaki in rastlinjaki: niso dovoljeni v območjih naselbinske dediščine in dediščinske kulturne krajine;
– rezervoar: potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, zasajen z neizstopajočo živo mejo;
– uta oziroma senčnica: potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, lesena;
– ograje: v naselbinski dediščini ni dopustna, izjemoma v obliki, kot kaže morfološka analiza naselja, v ostalih območjih 

dediščine iz naravnih materialov (ali žična, ki je lahko prepletena z živo mejo);
– gnojišče, gnojna jama: ograda ne sme presegati 1,30 m, locirano v okviru domačije, v neposredni bližini hleva;
– kašča: sledijo naj tradicionalnemu vzoru;
– kmečka lopa: v območjih kulturne dediščine možna postavitev le v okviru kmečkega gospodarstva;
– začasni objekti: za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine načrtujejo le v okviru priprave celostnega 

urejanja določenega območja;
– začasni objekti: za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine;
– začasni objekti za skladiščenje se ne postavljajo v območja kulturne dediščine.

123. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki so določeni s tem odlokom)

(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN in so kot taka prikazana v tem dokumentu, se pripravi po en ali več OPPN, pri čemer 
je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi 
zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno 
faznost prostorskih ureditev pod pogoji:

1.1 V enotah urejanja prostora predvidenih OPPN je s tem odlokom določena le pretežna osnovna namenska raba ali 
podrobnejša namenska raba. Tako določena namenske rabe v OPPN ni dovoljeno spreminjati.

1.2 Kot izhodišče za PIP-e na območjih OPPN služijo PIP-i posameznih osnovnih in podrobnejših namenskih rab, določenih 
s tem odlokom, ki se s sprejemom OPPN spremenijo, če sprememba pomeni izboljšanje prostorskih ureditev, na področju javnih 
površin in javne infrastrukture.
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1.3. Območje OPPN je v karti »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne namenske rabe prostora in prostorskih 
izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« lahko tudi razdeljeno na več namenskih rab. Meje med tako opredeljenimi posameznimi 
namenskimi rabami so informativne in usmeritvene in se v primeru investicijske namere, ki je v splošnem javnem interesu, 
spremenijo.

1.3.1. Spremembe meja znotraj posameznih območij EUP ne smejo spreminjati določil o posameznih podrobnejših namenskih 
rabah območja, niti ne smejo posegati na sosednja območja ali jih združevati.

1.4 V strokovnih podlagah za OPPN za stanovanjsko gradnjo, je treba izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih 
vrtcev, osnovnih šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev navedenih javnih storitev. Če organ občine, pristojen 
za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova 
stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne 
objekte oziroma kapacitete.

1.5 Če v gravitacijskem območju enote urejanja prostora, ki obsega najmanj 300 stanovanjskih enot in v kateri je načrtovana 
gradnja več kot 30 stanovanjskih enot, ni zagotovljena trgovina osnovne oskrbe, je treba le to načrtovati in zagotoviti v načrtovani 
enoti urejanja prostora.

(2) Če se izdela OPPN samo za del območja predvidenega za urejanje z OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za 
celotno območje predvidenega OPPN. V tem primeru je treba za celotno območje sprejeti tudi rešitev omrežja prometne in 
gospodarske javne infrastrukture.

(3) Program opremljanja komunalnih zemljišč oziroma način komunalnega opremljanja zemljišč mora biti sprejet istočasno 
z odlokom o OPPN na podlagi izdelanih IDZ (le-te se izdelajo za vsako posamezno GJI/GJD, a tako, da tvorijo na koncu enovit 
načrt komunalnega opremljanja zaključenega območja OPPN).

(4) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev, če je tako določeno 
v sklepu o pričetku postopka. Variantne rešitve izdela en ali več različnih načrtovalcev tako, da je možna njihova medsebojna 
primerjava.

4.1 Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko, če tako zahteva resorna državna oziroma lokalna zakonodaja 
oziroma se za to odloči vlagatelj, pridobijo tudi z javnim natečajem.

4.2 Zahtevo za izvedbo in način priprave ter izbor variantnih rešitev oziroma izvedbo javnega natečaja se določi bodisi s tem 
odlokom ali v sklepu župana o pričetku postopka izdelave OPPN.

(5) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so do sprejetja OPPN (vendar ne kasneje 
kot po objavi sklepa o pripravi OPPN), na obstoječih zemljiških parcelah dopustni naslednji posegi:

5.1 investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
5.2 gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih zemljiških parcelah za lastne potrebe in postavitev začasnih 

objektov, ograj in objektov za oglaševanje,
5.3 sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov v skladu z NRP,
5.3 rekonstrukcija obstoječih objektov je možna brez spremembe volumna oziroma zunanjih očrtov stavbe nad, na in pod 

zemljo,
5.4 odstranitve obstoječih objektov ter
5.5 gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z 

načrtovanimi gradnjami v OPPN.
(6) Ne glede veljavne predpise, je sestavni del vsakega OPPN tudi projekt neprometne signalizacije.
(7) Strokovne podlage, ki se lahko izdelajo tudi v obliki razširjene projektne naloge, morajo vsebovati vse podatke 

o poseljenosti, obstoječih GJI/ GJD, geoloških, geomehanskih ali hidromehanskih posebnostih in ureditvah varovalnega 
pomena.

124. člen
(posebne usmeritve za urejanje območij, za katera je predvidena izvedba OPPN)

1.1. Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN veljajo naslednji pogoji in usmeritve:

Naziv območja urejanja Usmeritve
ME53-OPPN* Območje se lahko razdeli na več posameznih samostojnih OPPN-jev in zaključenih/avtonomnih 

sistemov opremljenosti z GJI/GJD.
Trenutna lokacija tržnice je neprimerna zaradi utesnjenosti prostora in nerazpoložljivih površin za 
parkiranje, zato se na tem mestu predvidi nov program.

ME55-OPPN* V primeru selitve obstoječega vrtca na drugo lokacijo, se na tem območju predvidi kombiniran 
program stanovanjskih in centralnih dejavnosti.

ME59-OPPN* Predvidene so centralne dejavnosti (npr. vrtec, mladinski center, dom za starejše), ki se lahko 
izvedejo le ob pogoju predhodne izvedbe celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti 
iz poplavne študije. Območje se lahko razdeli na več posameznih samostojnih OPPN-jev 
sistema CU in zaključenih/avtonomnih sistemov opremljenosti z GJI/GJD.

ME63-OPPN* Predvidene so centralne dejavnosti (npr. vrtec, mladinski center, dom za starejše). Območje se 
lahko razdeli na več posameznih samostojnih OPPN-jev sistema CU in zaključenih/avtonomnih 
sistemov opremljenosti z GJI/GJD.

ME58-OPPN* Predvidi se stanovanjska gradnja. Možna fazna izvedba ali več manjših OPPN ali pridobitev 
strokovnih rešitev z natečajem.

ME54-OPPN* Na območju se predvidi porušitev obstoječih garaž in se nameni za večstanovanjsko gradnjo z 
vertikalnim gabaritom 2K+P+2.

ME96-OPPN* Predvidena je sanacija peskokopa. Dovoli se turizem in rekreacija v odprtem prostoru, obnova in 
dograditev infrastrukture in objektov za potrebe smučišča.

ME112-OPPN* Potrebna je temeljita sanacija in prenova območja s celovito urbanistično ureditvijo in racionalno 
izrabo stavbnih zemljišč: zgostitev pozidave, parkirišča v garažni/ podzemni izvedbi ter z 
zagotovitvijo zelenih cezur na stiku s stanovanjskim območjem na jugu.
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ME115-OPPN* Predviden OPPN za gospodarsko cono za lokalne potrebe. Dopustijo se obrtne in poslovne 
dejavnosti, ki ne bodo moteče za bivalno okolje na katerega mejijo. Na vzhodni strani se ohranja 
nepozidan zeleni pas (intenzivna zasaditev) v funkciji vidne bariere. Območje se naveže na 
obstoječo cesto, ki se jo rekonstruira. Na območju je dopustna ureditev (delno) vkopanega 
objekta, pod brežino cone.

ME18-OPPN* Na območju »Ekonomija« je predviden OPPN za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega 
merila. Objekti znotraj posamezne faze/OPPN morajo biti medsebojno usklajeno oblikovani po 
višinskih in tlorisnih gabaritih, oblikovanju fasadnega plašča. Oblike streh so lahko različne. 
Območje naj se naveže na obstoječo cestno omrežje z ne več kot dvema novima priključkoma 
na regionalno cesto. Možna je fazna izvedba ali več manjših OPPN. Prvo fazo lahko 
predstavljata bodisi OPPN severno od naselja Stržovo oziroma OPPN na SZ delu območja 
v smeri obstoječega cestnega priključka na regionalno cesto. Vselej se zagotavlja ustrezen 
odmik pozidave od glavne ceste, ob kateri se zagotovi vmesni zeleni pas z zasaditvijo. Med 
posameznimi deli EUP/posameznimi fazami/OPPN je obvezna ureditev zasajenega zelenega 
pasu (listopadna drevesa avtohtonih vrst), katerega širina znaša najmanj 20m oziroma ne manj, 
kot znaša povprečna širina stavbnega zemljišča posamezne faze. V opredeljeni EUP je obvezno 
izvesti ureditev javne zelene površine z otroškim igriščem. Možna je tudi pridobitev celovitih 
urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z natečajem.
Na območju naj se, skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka, zagotovi ohranitev 
enote kulturne dediščine Znamenje blizu domačije Lekš (EŠD 7669).

ON32-OPPN* Predviden OPPN za kompleksno ureditev turističnega apartmajskega naselja, ki se naveže na 
obstoječo turistično kmetijo. Delež zelenih površin mora znašati najmanj 40 %. Ne dopustijo se 
stanovanjski objekti. Objekti morajo biti usklajeno oblikovani ter morajo upoštevati kakovostno 
avtohtono tipologijo gradnje.

ON54-OPPN* Območje obstoječega kamnoloma se sanira in rekultivira v kmetijsko oziroma gozdno rabo. 
Prouči se možnost sanacije z gradbenimi odpadki.

ON52-OPPN* Prouči se možnost vzpostavitve nadzemnega pridobivalnega prostora. Kot strokovno podlago 
za OPPN se izdela načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. OPPN pa 
je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanje 
mineralnih surovin.
Za potrebe transporta mineralnih surovin se do območja vzpostavi kategorizirana cestna 
povezava, ki se na območju kmetije Gutovnik prestavi iz območja stavbnih oziroma funkcionalnih 
zemljišč kmetije.

TA5-OPPN* Območje nekdanjega maloobmejnega prehoda Reht. Obstoječim objektom maloobmejnega 
prehoda se nameni program, povezan s turizmom. Območje je treba oblikovno, komunalno in 
prometno prenoviti. 

LO33-OPPN*
LO58-OPPN*
ON3-OPPN*
ON103-OPPN*

Z OPPN za načrtuje ureditve za potrebe prometnih dejavnosti – logistična cona, v navezavi z 
načrtovano tretjo razvojno osjo. Pred gradnjo ali sočasno z gradnjo je treba, glede na študijo 
poplavne nevarnosti, načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Na 
območju ni možna gradnja komercialnih terminalov za tovornjake, priklopnike ali avtobuse.

125. člen
(posebni pogoji za ukinitev sprejetih prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Prostorsko izvedbene akte (v nadaljnjem: PIA), sprejete bodisi po določilih ZPNDPP, ZureP-1 ali ZPnačrt-1A (oziroma 
veljavno področno zakonodajo) je možno ukiniti v postopkih sprejemanja osnovnega odloka OPN ali pa v postopku sprememb in 
dopolnitev le-tega.

(2) Osnovni pogoj za ukinitev PIA je ugotovitveni sklep občinskega sveta, da so bili izpolnjeni osnovni pogoji sprejema le-tega, 
ki jo predstavlja izgrajena GJI in GJD, kot je bila določena v pisnem in risnem delu posameznega PIA ter posledično tudi v obliki 
odlokov o komunalnem opremljanju, kot je to določala zakonodaja v času sprejema posameznega PIA.

2.1 Dodaten pogoj k ugotovitvenemu sklepu za ukinitev PIA predstavlja tudi ustrezen pozitiven A-test posameznih GJI in GJD 
ter prevzem le-teh v last in upravljanje občini oziroma z njene strani določenim upravljavcem ali upravljavcem javne infrastrukture, 
kot le-te določa zakonodaja v RS.

(3) Lista PIA, ki se ukinjajo s tem odlokom, je navedena v poglavju »Prehodne in končne določbe«.
3.1 Istočasno so v poglavju »Prehodne in končne določbe« navedeni tudi splošni pogoji za merila in pogoje po prenehanju 

veljavnosti obstoječih prostorskih izvedbenih aktov.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

126. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti Občine Mežica in posebne 
strokovne podlage, izdelane na podlagi členov posameznih odlokov:

1.1 Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za 
območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 73/01);

1.2 Prostorski izvedbeni pogoji za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor 
med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje, Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom 
Občine Ravne na Koroškem za obdobje (1986–1990 in območje Stražišče- Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju 
ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86, 9/93, 19/96, Uradni list RS, št. 74/03 (PUP št. 4), 12-371/05 (PUP št. 3), 12-372/05 
(PUP št. 5), 12/11 – obvezna razlaga) za območje matičnega okoliša Mežica.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati naslednji prostorski izvedbeni akt:
2.1 Odlok o zazidalnem načrtu »SmrečnikZN4-1faza, ZN5« (Uradni list RS, št. 44/04, 33/05)
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(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati naslednja programska zasnova (kot sestavni del DP in SP Mežica):
3.1 Programska zasnova za občinski lokacijski načrt »ZN2/VIVODOVO« (Uradni list RS, št. 72/06, 76/06 – popr.).

127. člen
(splošni pogoji za merila in pogoji po prenehanju veljavnosti obstoječih prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Območje obstoječih PIA (sprejetih bodisi po določilih ZPNDPP, ZUreP-1, ZPNačrt-1A), opredeljeno v risnih in pisnih 
sestavinah le-teh, se smatra za zaključeno območje EUP.

(2) Do ukinitve posameznih PIA veljajo zahteve, navedene v njih, kot osnovni in posebni PIP za sleherno od teh EUP.
(3) Obvezna izhodišča, veljavna po ukinitvi veljavnosti posameznega PIA (ne glede na obliko, se pravi UN, ZN, OLN, OPPN 

ali drugih) kot merila za gradnjo na območju te EUP, se direktno povzamejo po določilih posamezne PIA najmanj na področju:
3.1 namembnosti in vrste posegov v prostor;
3.2 lege objektov: velikost objektov in dopustne izrabe objektov;
3.3 oblikovanja objektov;
3.4 parcelacije zemljišč;
3.5 priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
3.6 celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb;
3.7 varovanja zdravja ljudi.
(4) V vseh členih, katerih določbe se vežejo na zahteve iz zadevnega PIA, se le-te smatrajo kot izvorni PIP pri gradnjah na 

zadevni EUP in se upoštevajo najmanj vsa izhodišča, navedena v tretjem odstavku tega člena, za vse vrste gradenj (tako stavb 
kot GIO), ne glede na zahtevnost, na območje takšne EUP.

(5) Zaradi ukinitve posameznega PIA ni treba neposredno spreminjati določb tega odloka, pač pa se-te spremembe zajame 
v sklopu sprememb in dopolnitev tega odloka, in se uporabljajo neposredno, kot posebna nova EUP.

(6) V slehernem odloku o predvidenih PIA je treba navesti oznako predvidene EUP in navesti to v prehodnih določbah člene 
odloka, ki veljajo kot obvezno izhodišče za gradnjo po ukinitvi OPPN.

(7) PIA, za območje katerega v preteklih štirih letih od sprejetja, investitor kljub izdelanem programu komunalnega opremljanja 
bodisi:

7.1 ni uspel pridobiti ustreznih gradbenih dovoljenj za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra 
in tako ni začel z izgradnjo le-te ali

7.2 je začel z izgradnjo GJI/GJD, vendar le-te ni dokončal do te mera, da je primerna za pridobitev uporabnih dovoljenj 
oziroma ustreznih A-testov občinski svet obvezno preveri in ima pravico odprave le-tega v obliki posebnega ugotovitvenega sklepa.

7.3 Investitor je dolžan Občino najmanj tri mesece pred iztekom štiriletnega roka od sprejema zadevnega PA pismeno obvestiti 
o morebitnih zadržkih in zaprositi za pismeno določitev roka za podaljšanje izgradnje GJI/ GJD. O pismenem zaprosilu Občina 
obvesti občinski svet in mu preda zaprosilo v odločanje.

7.4 Občinski svet izda svojo odločitev glede morebitnega določitve podaljšanega roka PIA v obliki tehničnega popravka 
obstoječega PIA v točki: “pogoji po prenehanju veljavnosti prostorskega izvedbenega akta”, ki se objavi v uradnem glasilu.

128. člen
(prostorski akti v izdelavi)

Postopki za sprejem občinskih prostorskih izvedbenih aktov, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo 
po določbah tega odloka kot občinski podrobni prostorski načrt.

129. člen
(gradbeno dovoljenje v postopku pridobivanja)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi 
občinskih prostorskih izvedbenih aktov, ki so za zadevna stavbna zemljišča veljala pred uveljavitvijo tega odloka.

1.1 Kot datum začetka postopka se šteje najstarejši datum pridobitve enega od projektnih pogojev pristojnega organa za 
opremljanje z obvezno gospodarsko javno infrastrukturo. V tem primeru mora biti gradbeno dovoljenje izdano v roku osemnajst 
mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) V primeru, da gradbeno dovoljenje ni izdano pod pogoji ter roku iz prejšnjega odstavka, se postopki za pridobitev 
gradbenega dovoljenja nadaljujejo in končajo na podlagi tega odloka.

130. člen
(vpogled)

(1) Odlok o OPN Mežica v analogni in digitalni obliki je na vpogled v času uradnih ur v upravnih prostorih Občine Mežica, na 
pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) Namenska raba prostora je v digitalni obliki dostopna tudi s povezavo na spletni strani Občine Mežica.

131. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni inšpektorati oziroma ministrstva.

132. člen
(veljavnost OPN)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu.

Št. 3500-0003/2008
Mežica, dne 12. junija 2013

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

Priloga
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Priloga1: Preglednica enot urejanja prostora 
 
Makro enota EUP Podrobna namenska raba tipologija Način urejanja 
Lom 
LO LO/1 A   PIP 
LO LO/2 A   PIP 
LO LO/3 A   PIP 
LO LO/4 A   PIP 
LO LO/5 A   PIP 
LO LO/6 K1   PIP 
LO LO/7 A   PIP 
LO LO/8 A   PIP 
LO LO/9 K1   PIP 
LO LO/10 A   PIP 
LO LO/11 K1   PIP 
LO LO/12 A   PIP 
LO LO/13 A   PIP 
LO LO/14 A   PIP 
LO LO/15 K2   PIP 
LO LO/16 A   PIP 
LO LO/17 A   PIP 
LO LO/18 K1   PIP 
LO LO/19 K2   PIP 
LO LO/20 A   PIP 
LO LO/21 K2   PIP 
LO LO/22 G   PIP 
LO LO/23 A   PIP 
LO LO/24 K1   PIP 
LO LO/25 A   PIP 
LO LO/26 K1   PIP 
LO LO/27 A   PIP 
LO LO/28 K1   PIP 
LO LO/29 K2   PIP 
LO LO/30 PC   PIP 
LO LO/31 A   PIP 
LO LO/32 A   PIP 
LO LO/33 IG   OPPN* 
LO LO/34 K1   PIP 
LO LO/35 A   PIP 
LO LO/36 K2   PIP 
LO LO/37 A   PIP 
LO LO/38 K1   PIP 
LO LO/39 G   PIP 
LO LO/40 A   PIP 
LO LO/41 G   PIP 
LO LO/42 A   PIP 
LO LO/43 A   PIP 
LO LO/44 PC   PIP 
LO LO/45 K2   PIP 
Mežica 
ME1 ME1/1 CU   PIP 
ME1 ME1/2 CU   PIP 
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ME1 ME1/3 ZD  PIP 
ME1 ME1/4 CU   PIP 
ME1 ME1/5 CU   PIP 
ME1 ME1/6 VC   PIP 
ME1 ME1/7 SS e PIP 
ME1 ME1/8 VC   PIP 
ME1 ME1/9 PC   PIP 
ME1 ME1/10 CU   PIP 
ME1 ME1/11 SS b PIP 
ME1 ME1/12 PC   PIP 
ME1 ME1/13 SS b OPPN* 
ME1 ME1/14 VC  PIP 
ME1 ME1/15 CU   OPPN* 
ME1 ME1/16 CU   OPPN* 
ME1 ME1/17 SS b PIP 
ME1 ME1/18 CU   OPPN* 
ME1 ME1/19 SS v PIP 
ME1 ME1/20 SS   OPPN* 
ME1 ME1/21 SS e,v PIP 
ME1 ME1/22 VC   PIP 
ME1 ME1/23 CD   PIP 
ME1 ME1/24 PC   PIP 
ME1 ME1/25 SS b PIP 
ME1 ME1/26 SS v PIP 
ME1 ME1/27 SS b PIP 
ME1 ME1/28 ZS   PIP 
ME1 ME1/29 SS e PIP 
ME1 ME1/30 SS e PIP 
ME1 ME1/31 ZP   PIP 
ME1 ME1/32 CU   PIP 
ME1 ME1/33 SS b PIP 
ME1 ME1/34 CD   PIP 
ME1 ME1/35 ZD   PIP 
ME1 ME1/36 VC   PIP 
ME1 ME1/37 SS e,v PIP 
ME1 ME1/38 SS e PIP 
ME1 ME1/39 G   PIP 
ME1 ME1/40 ZS   PIP 
ME1 ME1/41 ZD   PIP 
ME1 ME1/42 G   PIP 
ME1 ME1/43 ZK   PIP 
ME1 ME1/44 SS b,v PIP 
ME1 ME1/45 ZD   PIP 
ME2 ME2/1 SS e,v OPPN* 
ME2 ME2/2 SS e PIP 
ME2 ME2/3 PC   PIP 
ME2 ME2/4 SS e PIP 
ME2 ME2/5 SS e PIP 
ME2 ME2/6 SS e PIP 
ME2 ME2/7 K2   PIP 
ME2 ME2/8 VC   PIP 
ME2 ME2/9 A   PIP 
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ME2 ME2/10 SS e PIP 
ME2 ME2/11 SS e PIP 
ME2 ME2/12 K1   PIP 
ME2 ME2/13 K1   PIP 
ME2 ME2/14 A   PIP 
ME2 ME2/15 SS e PIP 
ME2 ME2/16 A   PIP 
ME2 ME2/17 SS e PIP 
ME2 ME2/18 SS e PIP 
ME2 ME2/19 SS e PIP 
ME3 ME3/1 SS e PIP 
ME3 ME3/2 VC   PIP 
ME3 ME3/3 K2   PIP 
ME3 ME3/4 SS e PIP 
ME3 ME3/5 VC vc PIP 
ME3 ME3/6 PC   PIP 
ME3 ME3/7 IG   PIP 
ME3 ME3/8 PC   PIP 
ME3 ME3/9 VC   PIP 
ME3 ME3/10 SS e PIP 
ME4 ME4/1 IG   PIP 
ME4 ME4/2 G   PIP 
ME4 ME4/3 G   PIP 
ME4 ME4/4 PC   PIP 
ME4 ME4/5 BT   PIP 
ME4 ME4/6 PC   PIP 
ME4 ME4/7 VC   PIP 
ME4 ME4/8 ZD   PIP 
ME4 ME4/9 ZD   PIP 
ME4 ME4/10 IG   OPPN* 
ME4 ME4/11 SS e PIP 
ME4 ME4/12 IG   PIP 
ME4 ME4/13 IG   OPPN* 
ME4 ME4/14 PC   PIP 
ME4 ME4/15 SS e,v,b PIP 
ME4 ME4/16 IG   PIP 
ME4 ME4/17 VC   PIP 
ME4 ME4/18 E   PIP 
ME4 ME4/19 PC   PIP 
ME4 ME4/20 E   PIP 
ME5 ME5/1 K1   PIP 
ME5 ME5/2 A   PIP 
ME5 ME5/3 K1   PIP 
ME5 ME5/4 G   PIP 
ME5 ME5/5 ZS   OPPN* 
ME5 ME5/6 BT   PIP 
ME5 ME5/7 ZS   PIP 
ME5 ME5/8 BT   PIP 
ME5 ME5/9 BT   PIP 
ME5 ME5/10 G   PIP 
ME5 ME5/11 G v PIP 
ME5 ME5/12 K2   PIP 
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ME5 ME5/13 K1   PIP 
Onkraj Meže 
ON ON/1 K2   PIP 
ON ON/2 K1   PIP 
ON ON/3 IG   OPPN* 
ON ON/4 VC   PIP 
ON ON/5 SS e PIP 
ON ON/6 SS e PIP 
ON ON/7 A   PIP 
ON ON/8 K1   PIP 
ON ON/9 A   PIP 
ON ON/10 A   PIP 
ON ON/11 K1   PIP 
ON ON/12 A   PIP 
ON ON/13 G   PIP 
ON ON/14 A   PIP 
ON ON/15 K1   PIP 
ON ON/16 VC   PIP 
ON ON/17 SS e PIP 
ON ON/18 A   PIP 
ON ON/19 VC   PIP 
ON ON/20 A   PIP 
ON ON/21 K1   PIP 
ON ON/22 O   PIP 
ON ON/23 IG   PIP 
ON ON/24 SS e PIP 
ON ON/25 VC  PIP 
ON ON/26 G   PIP 
ON ON/27 A   PIP 
ON ON/28 K1   PIP 
ON ON/29 A   PIP 
ON ON/30 A   PIP 
ON ON/31 A   PIP 
ON ON/32 BT   OPPN* 
ON ON/33 A   PIP 
ON ON/34 K1   PIP 
ON ON/35 A   PIP 
ON ON/36 A   PIP 
ON ON/38 A   PIP 
ON ON/39 G   PIP 
ON ON/40 A   PIP 
ON ON/41 A   PIP 
ON ON/42 K1   PIP 
ON ON/43 SS e PIP 
ON ON/44 SS e PIP 
ON ON/45 A   PIP 
ON ON/46 K2   PIP 
ON ON/47 A   PIP 
ON ON/48 A   PIP 
ON ON/49 K1   PIP 
ON ON/50 A   PIP 
ON ON/51 K1   PIP 
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ON ON/52 LN   OPPN* 
ON ON/53 A   PIP 
ON ON/54 O   OPPN* 
Plat  
PL PL/1 K1   PIP 
PL PL/2 A   PIP 
PL PL/3 K1   PIP 
PL PL/4 G   PIP 
PL PL/5 A   PIP 
PL PL/6 K1   PIP 
PL PL/7 K1   PIP 
PL PL/8 G v PIP 
PL PL/9 VC   PIP 
PL PL/10 A   PIP 
PL PL/11 K1   PIP 
PL PL/12 A   PIP 
PL PL/13 VC   PIP 
PL PL/14 K1   PIP 
PL PL/15 A   PIP 
PL PL/16 K1   PIP 
PL PL/17 K1   PIP 
PL PL/18 A   PIP 
PL PL/19 K1   PIP 
PL PL/20 K1   PIP 
PL PL/21 A   PIP 
PL PL/22 A   PIP 
PL PL/23 K2   PIP 
PL PL/24 A   PIP 
PL PL/25 K2   PIP 
PL PL/26 PC   PIP 
PL PL/27 K2   PIP 
PL PL/28 G v PIP 
PL PL/29 K1   PIP 
PL PL/30 A   PIP 
PL PL/31 K1   PIP 
PL PL/32 A   PIP 
PL PL/33 K1   PIP 
PL PL/34 G   PIP 
PL PL/35 K2   PIP 
PL PL/36 G   PIP 
PL PL/37 G   PIP 
PL PL/38 G v PIP 
PL PL/39 G   PIP 
PL PL/40 K2   PIP 
PL PL/41 A   PIP 
PL PL/42 VC   PIP 
PL PL/43 G   PIP 
Takraj  
TA1 TA1/1 A   PIP 
TA1 TA1/2 A   PIP 
TA1 TA1/3 K1   PIP 
TA1 TA1/4 A   PIP 
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TA1 TA1/5 BT   OPPN* 
TA1 TA1/6 A   PIP 
TA1 TA1/7 SS e PIP 
TA1 TA1/8 K1   PIP 
TA1 TA1/9 A   PIP 
TA1 TA1/10 PC   PIP 
TA1 TA1/11 K2   PIP 
TA1 TA1/12 A   PIP 
TA1 TA1/13 A   PIP 
TA1 TA1/14 K1   PIP 
TA1 TA1/15 A   PIP 
TA1 TA1/16 A   PIP 
TA1 TA1/17 G   PIP 
TA1 TA1/18 A   PIP 
TA1 TA1/19 A   PIP 
TA1 TA1/20 A   PIP 
TA1 TA1/21 VC  PIP 
TA1 TA1/22 K1   PIP 
TA1 TA1/23 A   PIP 
TA1 TA1/24 K1   PIP 
TA1 TA1/25 K2   PIP 
TA1 TA1/26 A   PIP 
TA1 TA1/27 K2   PIP 
TA1 TA1/28 SS e PIP 
TA1 TA1/29 G   PIP 
TA1 TA1/30 K2   PIP 
TA1 TA1/31 G   PIP 
TA1 TA1/32 K1   PIP 
TA1 TA1/33 A   PIP 
TA1 TA1/34 A   PIP 
TA1 TA1/35 K1   PIP 
TA1 TA1/36 K1   PIP 
TA1 TA1/37 A   PIP 
TA1 TA1/38 VC  PIP 
TA1 TA1/39 A   PIP 
TA1 TA1/40 A   PIP 
TA1 TA1/41 G   PIP 
TA1 TA1/42 A   PIP 
TA1 TA1/43 A   PIP 
TA1 TA1/44 G   PIP 
TA1 TA1/45 K1   PIP 
TA1 TA1/46 A   PIP 
TA1 TA1/47 A   PIP 
TA1 TA1/48 K1   PIP 
TA1 TA1/49 A   PIP 
TA1 TA1/50 PC   PIP 
TA1 TA1/51 K2   PIP 
TA1 TA1/52 A   PIP 
TA1 TA1/53 A   PIP 
TA1 TA1/54 K2   PIP 
TA1 TA1/55 K2   PIP 
TA1 TA1/56 K2   PIP 
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TA1 TA1/57 K2   PIP 
TA1 TA1/58 K2   PIP 
TA1 TA1/59 G   PIP 
TA1 TA1/60 K1   PIP 
TA1 TA1/61 ZS  PIP 
TA2 TA2/1 G v PIP 
TA2 TA2/2 G v PIP 
TA2 TA2/3 A   PIP 
TA2 TA2/4 K1   PIP 
TA2 TA2/5 K2   PIP 
TA2 TA2/6 G v PIP 
TA2 TA2/7 A   PIP 
TA2 TA2/8 A   PIP 
TA2 TA2/9 A   PIP 
TA2 TA2/10 K2   PIP 
TA2 TA2/11 A   PIP 
TA2 TA2/12 K2   PIP 
TA2 TA2/13 K2   PIP 
TA2 TA2/14 A   PIP 
TA2 TA2/15 G   PIP 
TA2 TA2/16 K2   PIP 
TA2 TA2/17 A   PIP 
TA2 TA2/18 K2   PIP 
TA2 TA2/19 K2   PIP 
TA2 TA2/20 K1   PIP 
TA2 TA2/21 A   PIP 
TA2 TA2/22 K2   PIP 
TA2 TA2/23 A   PIP 
TA2 TA2/24 K2   PIP 
TA2 TA2/25 G v PIP 
TA2 TA2/26 A   PIP 
TA2 TA2/27 PC   PIP 
TA2 TA2/28 K2   PIP 
TA2 TA2/29 K1   PIP 
TA2 TA2/30 A   PIP 
TA2 TA2/31 A   PIP 
TA2 TA2/32 A   PIP 
TA2 TA2/33 K2   PIP 
TA2 TA2/34 A   PIP 
TA2 TA2/35 G v PIP 
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2108. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu 
Mežica

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 in 94/10), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Dogovora o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 
2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in 15. člena 
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Mežica na 21. seji dne 12. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem 

zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo 
mesečno:

I. starostno obdobje 398,37 €

II. starostno obdobje 297,71 €

Kombinirani oddelek  333,25 €
Cena poldnevnega programa za II. starostno obdobje 

(4–6 ur dnevno) znaša 266,98 € mesečno.

2.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so 

vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, 
v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz 
odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi 
oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).

3.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov, znašajo 33,18 €. Cena ene malice znaša 0,63 €, 
enega kosila pa 0,95 €.

4.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega 
leta. Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o 
določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, 
ki jo sklenejo starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši 
lahko kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. 
Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim 
izpisom.

5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni za-

konodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinje-
no odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en 
teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.

Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega 
s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v 
katerega je otrok vpisan.

6.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po 

veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 
uveljavljajo rezervacijo, razliko med ceno programa in rezer-
vacijo pa krije občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do 
cene programa.

7.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 

programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa 

zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo računo-
vodstvo šole o otrokovi odsotnosti do pol osme ure zjutraj, se 
staršem zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z 
naslednjim dnem (glede na plačilo staršev v odstotku od cene 
programa), če pa starši otrokove odsotnosti ne sporočijo, se jim 
za neodjavljene in neprevzete obroke zaračuna poln znesek 
živil (1,58 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti 
strošek živil odšteje;

– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ne-
prekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdrav-
niškega potrdila v celoti oproščeni plačila.

Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je 
Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 
programa.

Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni 
programa prišteje dodatno plačilo v višini 7,70 € za vsako za-
četo uro izven obratovalnega časa vrtca.

8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno 

šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije 
ceno programa za vsakega izpisanega otroka.

9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, 
št. 109/12).

10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.

Št. 602-0002/2013-1
Mežica, dne 12. junija 2013

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

MOKRONOG - TREBELNO

2109. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 102/12) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 
16. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 

izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno

Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb oskrbe s pitno vodo:

– Oskrba s pitno vodo
1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost pri-

ključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:
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Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/uporabnik 
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/uporabnik 
v EUR z 9,5 %  DDV

DN ≤ 20 1 7,1092 7,7846

20 < DN < 40 3 21,3276 23,3537

40 ≤ DN < 50 10 71,0920 77,8457

50 ≤ DN < 65 15 106,6380 116,7686

65 ≤ DN < 80 30 213,2760 233,5372

80 ≤ DN < 100 50 355,4600 389,2287

100 ≤ DN < 150 100 710,9200 778,4574

150 ≤ DN 200 1421,8400 1556,9148

Občina Mokronog - Trebelno subvencionira ceno gospo-
dinjstvom v višini 50 % najemnine. Omrežnina za gospodinjstva 
znaša 5,5872 EUR na mesec brez DDV. Subvencionirana cena 
z 9,5 % DDV znaša 6,118 EUR za vodomer DN 20.

1.2 Cena storitve
oskrba s pitno vodo brez DDV 0,7800 EUR/m3

oskrba s pitno vodo z 9,5 % DDV 0,8541 EUR/m3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2013.

Št. 355-0010/2013-03
Mokronog, dne 26. junija 2013

Župan
Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

2110. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Mokronog - Trebelno

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) je Občinski 
svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 18. 6. 
2013 sprejel

S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode  
na območju Občine Mokronog - Trebelno

Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb oskrbe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode:

– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in 
padavinske vode iz javnih površin

1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost pri-
ključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo 
preglednico:

Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/ 
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/ 
v EUR z 9,5 % DDV

DN ≤ 20 1 1,2218 1,3379

20 < DN < 40 3 3,6654 4,0136

40 ≤ DN < 50 10 12,2180 13,3787



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 28. 6. 2013 / Stran 6373 

Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/ 
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/ 
v EUR z 9,5 % DDV

50 ≤ DN < 65 15 18,3270 20,0681

65 ≤ DN < 80 30 36,6540 40,1361

80 ≤ DN < 100 50 61,0900 66,8936

100 ≤ DN < 150 100 122,1800 133,7871

150 ≤ DN 200 244,3600 267,5742

1.2 Cena storitve
odvajanje odpadnih voda brez DDV 0,2622 EUR/ m3

odvajanje odpadnih voda z 9,5 % z DDV 0,2871 EUR/ m3.
1.3 Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi od-

vajanja komunalne in padavinske vode se uporabnikom zara-
čuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

– Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in 
padavinske vode iz javnih površin

2.1 Omrežnina 1,6701 EUR/mesec za premer vodomera 
s faktorjem 1.

Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, 
določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo pregled-
nico:

Premer vodomera Faktor omrežnin Omrežnina/mesec/ 
v EUR brez DDV

Omrežnina/mesec/ 
v EUR z 9,5 % DDV

DN ≤ 20 1 0,5265 0,5765

20 < DN < 40 3 1,5795 1,7296

40 ≤ DN < 50 10 5,2650 5,7652

50 ≤ DN < 65 15 7,8975 8,6478

65 ≤ DN < 80 30 15,7950 17,2955

80 ≤ DN < 100 50 26,3250 28,8259

100 ≤ DN < 150 100 52,6500 57,6518

150 ≤ DN 200 105,3000 115,3035

2.2 Cena storitve
čiščenje odpadnih voda brez DDV 0,5708 EUR/ m3

čiščenje odpadnih voda z 9,5 % z DDV 0,6250 EUR/ m3

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2013.

Št. 355-0013/2013-03
Mokronog, dne 26. junija 2013

Župan
Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

2111. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo objektov namenjenih 
kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 
k.o. Vrhole pri Laporju

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, 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 16. člena Statuta Občine 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet 
Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 
sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za gradnjo objektov namenjenih kmetijski 
dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole 

pri Laporju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega 
razvoja Republike Slovenije, prostorskimi akti Občine Sloven-
ska Bistrica in Zakona o kmetijskih zemljiščih sprejme občin-
ski podrobni prostorski načrt za gradnjo objektov namenjenih 
kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri 
Laporju (v nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt ali 
OPPN).
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(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu 
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07).

2. člen
(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

Odlok določa ureditveno območje OPPN, umestitev na-
črtovane prostorske ureditve v prostor, zasnovo projektnih re-
šitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za 
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve 
in ukrepe za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, vključno z varstvom pred požarom, načrt parcelacije, 
etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja in obveznosti 
investitorja.

3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Sestavni deli OPPN so:
I. Odlok o OPPN
II. Besedilo odloka
III. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografske dokumentacije pro-

storskega načrta Občine Slovenska Bistrica z 
lego prostorske ureditve

2. Območje podrobnega prostorskega načr-
ta z obstoječim parcelnim stanjem M – 1:500

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji M – 1:500

4. Arhitektonska in zazidalna situacija M – 1:500
5. Prikaz ureditev poteka omrežij in priklju-

čevanja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo M – 1:500

6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave M – 1:500

7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo, 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom M – 1:500

8. Načrt parcelacije (s tabelo količbenih točk 
objektov in parcel) M – 1:500

IV. Priloge
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev utemeljenosti izjemnega posega na naj-

boljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije (Kmetijsko gozdarski 
zavod Ptuj)

– Geotehnično mnenje
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro-

storskega načrta (Uradni list RS, št. 61/12, z dne 10. 8. 2012).

II. UREDITVENO OBMOČJE

4. člen
(obseg ureditvenega območja in opis)

(1) Območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 1303 
in 4/7, obe k.o. Vrhole pri Laporju. Območje OPPN je veliko 
ca. 10094 m².

(2) Območje OPPN se nahaja na kmetijskem zemljišču ob 
stavbnem zemljišču oziroma stanovanjskih objektih ter gospo-
darskih objektih namenjenih za kmetijsko dejavnost.

Med parcelama št. 1303 in 4/7, obe k.o. Vrhole pri Lapor-
ju, ki predstavljata območje OPPN se nahaja občinska cesta. 
Načrtovana ureditev bo povezana z obstoječim kmetijskim 
gospodarstvom.

Območje OPPN je razvidno iz grafične priloge št. 2: Ob-
močje podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

5. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

Z OPPN se znotraj ureditvenega načrta predvidi:
– izgradnjo stavbe za rejo živali (hleva),
– razširitev kmetijskega silosa,
– izgradnjo pomožnega kmetijskega objekta (kmečke lope 

in vodnega zbiralnika),
– priključitev predvidenih objektov na javno gospodar-

sko infrastrukturo: vodovod, kanalizacijsko omrežje, električno 
omrežje,

– ureditev ustreznih dostopov do načrtovanih objektov.

6. člen
(ureditve izven območja OPPN)

Izven območja OPPN na parceli št. 999/1 k.o. Vrhole pri 
Laporju poteka del dovoza, ki se uredi za dostop na parcelo 
št. 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju.

7. člen
(vrste dopustnih posegov)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– gradnje novih objektov,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja, rekonstrukcija, prestavitev, odstranitev objektov 

in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pro-

metnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zago-

tavlja večjo varnost ljudi in okolja,
– nadzidave in dozidave objektov ter naprav s ciljem 

funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti objektov, pri 
čemer mora biti najvišja etažnost prilagojena etažnosti okoliških 
objektov,

– spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne na-
membnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z 
zakonom določenih ravni vplivov na okolje in da funkcionalno ze-
mljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.

8. člen
(vrste dopustnih objektov)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov:
a) Nestanovanjske kmetijske stavbe:
– stavbe za rejo živali,
– stavbe za spravilo pridelka.
b) Nezahtevni in enostavni objekti.
c) Gradbeno inženirski objekti.

9. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Velikost in zmogljivost objekta ter zunanja podoba
a) Hlev
– Tlorisne dimenzije načrtovanega objekta so 55,00 m x 

25,00 m s toleranco ±2,00 m, grajen klasično masivno, podol-
govate oblike.

– Etažnost: pritlična.
– Streha: dvokapnica z naklonom med 20º in 45º, naklon 

je lahko tudi manjši, kritina rjave ali opečnate barve.
– Fasada: bele barve ali v barvi zemeljskih odtenkov.
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b) Kmetijski silos – razširitev obstoječega kmetijskega silosa
– Grajen iz betonskih sten.
– Predvidena razširitev je dimenzij 6,00 m x 35,00 m, s 

toleranco ± 2 m.
c) Kmečka lopa
– Dimenzije: skladno z Uredbo o razvrščanju objektov 

glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, vključno 
s spremembami in dopolnitvami).

– Etažnost: enoetažen objekt.
– Streha: dvokapnica z naklonom med 35º in 45º, naklon 

je lahko tudi manjši, kritina rjave ali opečnate barve.
– Namembnost: shranjevanje kmetijske mehanizacije.
d) Vodni zbiralnik
– Prostornine do 500 m³ in globine do 2 m, merjeno od 

terena oziroma roba do dna.
– Vkopan v tla, dno je obdelano s folijo ali z naravnim 

nepropustnim materialom.
– Namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podob-

na kmečka opravila.
– Zavarovan z varovalno ograjo.
(2) Lega objektov na zemljišču:
Lega objektov na zemljišču je razvidna iz grafične priloge 

št. 4: Arhitektonska in zazidalna situacija.
(3) Okolica objektov se ustrezno uredi: hortikulturne ure-

ditve (ureditev zelenih površin, zasaditev drevesnih vrst, gr-
movnic ipd.) in parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, 
zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).

Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane 
z drobnimi tlakovci ali travnimi ploščami.

10. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN in 
ureditve izven njega, ki so potrebne za izvedbo gospodarske 
javne infrastrukture. Prometno bo ureditveno območje podre-
jeno navezano na občinsko cesto Pečke–Slov. Bistrica preko 
obstoječega cestnega priključka in preko novega cestnega 
priključka.

Obravnavana gradnja ne bo predstavljala bistvene doda-
tne obremenitve na že vzpostavljeno komunalno in energetsko 
infrastrukturo v širšem območju.

Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na 
varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito oko-
lice, zato so v OPPN natančno določeni pogoji za posege v 
predmetnem prostoru.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

11. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Dostop do parcele št. 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju se 
uredi z novim cestnim priključkom iz občinske ceste s parcelno 
št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju.

Za dostop do parcele št. 1303 k.o. Vrhole pri Laporju se 
uporabi obstoječa dovozna cesta iz občinske ceste s parcelno 
št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju.

(2) Za prometno omrežje in ostale utrjene površine velja 
naslednje:

– cestni priključek iz parcele št. 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju 
na občinsko cesto s parcelno št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju 
(kategorizirano kot št. 440101 Pečke–Slov. Bistrica) se uredi v 
skladu s predpisi in tehničnimi zahtevami, ki urejajo projektira-
nje cestnih priključkov na javne ceste,

– priključki in njihova neposredna okolica morajo biti ure-
jeni tako, da se z ureditvijo ne zmanjša preglednost na cesti, 
ovira pluženje in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti,

– izvede se ustrezno odvodnjavanje meteornih voda,
– vsi priključki morajo biti ves čas obstoja vzdrževani tako, 

da ne predstavljajo nevarnosti za cesto in promet na njej.
(3) Znotraj območja OPPN se uredijo vozne in manipula-

tivne površine. Površine se zasnujejo tako, da je zagotovljena 
prevoznost vozil določenih s predvideno dejavnostjo in prevo-
znost intervencijskih in dostavnih vozil. Vse prometne površine 
morajo biti primerno utrjene.

12. člen
(pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo)
(1) Komunalna in energetska infrastruktura se navezuje 

na obstoječo infrastrukturo. Vse infrastrukturne ureditve se iz-
vajajo podzemno. Odstopanja v izvedbi infrastrukture so možna 
v primeru ustreznejših tehničnih in ekonomskih rešitev, vendar 
morajo biti usklajene z načrtovano prostorsko ureditvijo.

(2) Oskrba z vodo
Z vodo je predvidena oskrba nove stavbe za rejo živali 

(hleva), ki se naveže na vodovodni cevovod že obstoječega 
hleva. Merilno mesto vodovoda je obstoječe in se nahaja ob 
stanovanjski hiši na parceli št. 1304 k.o. Vrhole pri Laporju.

(3) Odvod odpadnih voda
a) Odpadne komunalne vode je potrebno odvajati skladno 

z zakonodajo. Komunalne odpadne vode iz stavbe za rejo živali 
(hleva) se vodijo v malo čistilno napravo, ki se uredi na parceli 
št. 1303 k.o. Vrhole pri Laporju. Iztok očiščenih voda se spelje 
v meteorno kanalizacijo, ki vodi v ponikovalnico. V kmečki lopi 
ni predvidena oskrba z vodo in posledično v njej ne bodo na-
stajale odpadne komunalne vode.

b) Padavinske vode obravnavanega območja je potrebno 
prioritetno ponikati, ponikovalnice se načrtujejo izven vpliva po-
voznih in manipulativnih površin. Odvajanje padavinskih voda 
z utrjenih površin in strešin se izvede na način, da bo v čim 
večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda iz urbanih površin. 
Uredi se kontroliran odvod meteornih voda.

V primeru onesnaženosti meteornih voda je potrebno 
vode očistiti preko lovilcev olj in maščob.

c) Tehnološke odpadne vode predstavlja gnojevka, ki se 
bo začasno skladiščila v lagunah pod hlevom.

Vsi vodi za odvajanje odpadne vode – gnojevke kot so 
gnojna jama in zbirni kanali v hlevu morajo biti načrtovani vo-
dotesno in odporni na gnojevko.

Za skladiščenje gnoja se uporabi obstoječe gnojišče ob 
obstoječem gospodarskem poslopju.

(4) Električno omrežje
Oskrba objektov (hleva in kmečke lope) z električno 

energijo je načrtovano iz obstoječega elektro omrežja, preko 
obstoječih merilnih mest. Merilno mesto se nahaja na parceli 
št. 1304, k.o. Vrhole pri Laporju.

(5) Komunalni odpadki
Odvoz in zbiranje komunalnih odpadkov je potrebno ure-

diti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu s 
veljavnim občinskim odlokom.

Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti 
v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z 
morebitnimi posebnimi odpadki.

(6) Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vo-
dov ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. V skladu 
s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih, 
energetskih in drugih vodov in naprav, ki jih v fazi priprave 
OPPN ni bilo možno predvideti.

Vsi komunalni vodi v ureditvenem območju OPPN naj se iz-
vajajo v cestnem telesu, razen kadar to ni racionalno ali ni možno.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

13. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne 
dediščine.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

14. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo pred hrupom
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju se ureditveno območje nahaja v območju III. stopnje 
varstva pred hrupom.

Na območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi pre-
segle predpisane obremenitve s hrupom. Zagotoviti je po-
trebno ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo 
presežene.

(2) Varstvo zraka
Pri načrtovanju dejavnosti je potrebno upoštevati določila 

veljavnih predpisov s področja varstva zraka tako, da ne bodo 
presežene posamezne vrednosti, ki so opredeljene v predpisih, 
ki urejajo področje emisij snovi v zrak.

Koncentracija smradu, ki se sprošča iz hleva, mora biti 
ob primernem prezračevanju minimalna. Sistemi primernega 
prezračevanja v hlevu morajo odvesti izrabljen zrak in dovesti 
svež zrak, ne da bi pri tem škodovali živini ali osebju v hlevu. 
Celoten hlev mora biti enakomerno in stalno prezračen tako, 
da se v okolju ne sproščajo snovi, ki povzročajo prekomeren 
smrad.

Mešanje in črpanje gnojevke in gnojnice ter odvoz gnojev-
ke in gnoja na travniške in njivske površine je potrebno izvajati 
v skladu Z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z 
nitrati iz kmetijskih virov.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati: zakonsko re-
gulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji 
in transportnih sredstvih ter preprečiti prašenja, vlaženje sipkih 
materialov in nezaščitenih površin.

(3) Varstvo voda
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati pred-

pise s področja varstva voda in lokalne predpise. Nameravan 
poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete podzemnih voda 
in vodotokov.

Pri gnojenju travniških in njivskih površin z gnojevko in 
gnojem je potrebno upoštevati Uredbo o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kjer so podrobneje 
določeni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženja 
voda, ki ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov.

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na pod-
lagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda pristojno ministrstvo.

Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, prav tako 
na tem območju ni vodotokov oziroma predvidenih posegov na 
vodna zemljišča vodotokov. Obravnavana lokacija se ne nahaja 
v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.

(4) Ravnanje z odpadki
Odvoz in zbiranje odpadkov se urediti v skladu s predpisi, 

ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, ravnanje z embala-
žo in odpadno embalažo. Komunalni odpadki se zbirajo ločeno.

Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti 
v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z 
morebitnimi posebnimi odpadki.

(5) Varovanje tal
Novozgrajeni objekti ne smejo povzročati onesnaženja 

ali zastrupitve tal. Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni 
vodotesno. Gnojna jama in zbirni kanali v hlevu morajo biti 
načrtovani vodotesno in odporni na gnojevko.

Pri gnojenju travniških in njivskih površin z gnojevko in 
gnojem je potrebno upoštevati Uredbo o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kjer so določene 
mejne vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla ali na tla.

Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani iz matične podlage, 
je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno 
ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plo-
dnost in količina.

15. člen
(varovanje narave)

(1) Na območju obravnavanega OPPN ni naravnih vre-
dnot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost.

(2) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja 
in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev 
zelenic in za zasaditev z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

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

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

16. člen
(ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na predelu z naravnimi 

omejitvami kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost 
ter plazovitost terena.

Območje se nahaja na območju VII. stopnje potresne 
ogroženosti po MSC lestvici. Pri projektiranju se upošteva 
potresna varnost skladno z zakonodajo. Upošteva se podatek 
projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,125 g.

(2) Požar
Za območje OPPN je pri načrtovanju potrebno smiselno 

upoštevati določila Zakona o varstvu pred požarom in Pravilni-
ka o požarni varnosti v stavbah, ki določata, da je pri načrtova-
nju posameznih objektov potrebno upoštevati zlasti:

– odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti 
za preprečevanje širjenja požara,

– potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predsta-
vlja pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe 
obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora izpolnjevati 
pogoje glede pritiska in kapacitete,

– intervencijske in postavitvene površine za gasilce v 
skladu z veljavnim standardom,

– povečano možnost nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,

– možnost širjenja požara med posameznimi objekti.
Odmiki med objekti so prikazani na grafični prilogi št. 3: 

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
(3) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za 

varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov. 
Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi, sklopi konstruk-
cij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih 
materialov, da je zagotovljena požarna varnost v skladu s 
predpisi. Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna 
varnost objektov ne sme zmanjšati.

(4) Zemljišče v območju OPPN je v primeru požara do-
stopno intervencijskim vozilom po predvidenih dovoznih poteh. 
Intervencijske poti so prikazane na grafični prilogi št. 7: Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

(5) Hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda iz ob-

stoječega nadzemnega hidranta, ki se nahaja na parc. št. 999/1 
k.o. Vrhole pri Laporju, kot je prikazano na grafični prilogi št. 7: 
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

(6) V primeru nezgod v času gradnje, nesreč v času obrato-
vanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin 
in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitje nevarnih snovi v 
vodotoke in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

17. člen
(načrt parcelacije)

Mejne točke parcel in objektov so razvidne iz grafične 
priloge št. 8: Načrt parcelacije.
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18. člen
(javno dobro)

Na območju obravnavanega OPPN ni zemljišč, ki bi pred-
stavljala javno dobro.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

19. člen
(etapnost gradnje)

Izvedba OPPN je možna v več medsebojno neodvisnih 
fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske 
infrastrukture in nato gradnja objektov v medsebojno časovno 
neodvisnih fazah. Namembnost zemljišč do vzpostavitve grad-
bene parcele ostaja enaka sedanji.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

20. člen
(odstopanja)

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska 
in prometna infrastruktura), določenih s tem prostorskim aktom, 
so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospo-
darskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z obliko-
valskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika 
ali vidika racionalnosti možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne 
smejo povzročiti negativnega vpliva načrtovanega posega na 
sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obrav-
navanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih 
pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. 
Spremembe morajo biti skladne s predpisi. Pod enakimi pogoji 
je možno uvesti tudi dodatne komunalne naprave, ki v tem 
OPPN niso predvidene. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju 
z javnimi interesi.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV  
IN IZVAJALCEV

21. člen
(obveznost investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan 
zagotoviti varen promet in dostope do sosednjih objektov, v 
času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati 
s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.

(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je po-
trebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno zemljo, 
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.

(3) Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti nemoteno 
delovanje in vzdrževanje obstoječih komunalnih vodov.

XII. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine 
Slovenska Bistrica in Upravni enoti Slovenska Bistrica.

23. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 9000-3/2013-17/12
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2112. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov 
na kmetiji Korošec

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, 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 16. člena Statuta Občine 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet 
Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 
sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za gradnjo kmetijskih objektov  
na kmetiji Korošec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec 
(Bukovec) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba 
Umarh d.o.o., Ptuj, pod številko 11/12.

(2) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

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

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

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

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

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

II. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

2. člen
(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)

OPPN določa pogoje za urbanistično ureditev kmetijskih 
objektov – hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo, loka-
cijo ter oblikovanje objekta in parcel, prometne, energetske in 
komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za 
varovanje in izboljšanje okolja.
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III. VSEBINA OPPN

3. člen
(sestavni deli OPPN)

OPPN vsebuje:
(1) VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA:
1. uvodno pojasnilo – splošne določbe;
2. opis prostorske ureditve s programom dejavnosti in 

umeščenost načrtovanih objektov in površin:
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 

območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
dobro;

4. rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 

ohranjevanje narave;
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev;
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN;
10. odlok.
(2) VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI 

NAČRTI:
1. Izsek iz kartografskega dela srednjeročnega 

družbenega plana, s prikazom lege obravnavane 
prostorske ureditve v širšem območju M 1:5000

2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 
stanjem M 1:1000

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi ob-
močji M 1:5000

4. Ureditvena situacija M 1:1000
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja na 

javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:1000
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje oko-

lja, naravnih virov in ohranjanje narave M 1:1000
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključ-
no z varstvom pred požarom M 1:1000

8. Načrt parcelacije M 1:1000.
(3) PRILOGE:
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji 
Korošec (Bukovec) (Uradni list RS, št. 68/12, z dne 7. 9. 2012).

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen
(ureditveno območje)

(1) Ureditveno območje OPPN
Območje urejanja zajema parcele št. 33, 35 in 32/3, vse 

k.o. Bukovec, površine v velikosti 15.447 m².
(2) Meja območja OPPN
Izhodiščna točka opisa meje območja leži na južni strani 

kompleksa v stičišču JP 942421 in LC 440011. Iz izhodiščne 
točke teče ob LC 440011 proti severo zahodu do priključka za 
stanovanjsko hišo. Pred priključkom zavije proti severovzhodu 
in teče do izrazitega preloma. V stiku s prelomom zavije proti 
vzhodu in po robu preloma poteka v dolžini približno 80,00 m 

proti vzhodu, zavije proti jugu in teče do JP 942401 ter v nada-
ljevanju ob OC do izhodiščne točke.

5. člen
(obstoječe razmere)

Kmetija Korošec leži v vasi Bukovec. Kmetija Korošec 
je zaokrožena kmetija z 20 ha obdelovalne zemlje in 10 ha 
gozda. Na obstoječi lokaciji, kjer stoji hlev ob stanovanjski hiši, 
širitev ni možna, ker je zemljišče v neposredni okolici prestrmo. 
Zemljišča na katerih je lociran OPPN so kmetijska zemljišča, ki 
ležijo vzhodno od obstoječih objektov kmetije Korošec.

6. člen
(planska in urbanistična podlaga)

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter odločba, ki jo je 
izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod št. 351-101/2012/4 
dne 21. 3. 2012 v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, 
da se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona 
o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so 
neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti. V odločbi ministr-
stvo ugotavlja, da stranka Maksimiljan Korošec izpolnjuje po-
godbe za vključevanje pobude v pripravo OPPN na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe dejanske rabe. Vse skladno s pr-
vim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 43/11 – ZKZ-C).

7. člen
(dovoljena namembnost objektov)

Namembnost objektov je skladna z odločbo, ki jo je izdalo 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod št. 351-101/2012/4 dne 
21. 3. 2012 in Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 43/11 – ZKZ-C).

8. člen
(vrste objektov na območju OPPN)

Na območju OPPN je dovoljeno graditi:
– hlev za 70 molznic, 30 telet in pomožnih prostorov,
– ležeče koritaste silose,
– gnojišče,
– skedenj,
– dostop na kompleks,
– utrjene površine (povozne in manipulativne površine),
– enostavne in nezahtevne objekte v skladu z dovoljeno 

namembnostjo objektov,
– infrastrukturne objekte, naprave in omrežja.

9. člen
(zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji  

za oblikovanje objektov)
(1) Programska izhodišča
Na obravnavanem zemljišču je skladno z investitorjevim 

predlogom pozidave predvidena naslednja zasnova:
Obstoječa kmetija s stanovanjsko hišo se nahaja Z preko 

LC 440011, kjer pa ni možnosti za širitev zaradi strmosti terena. 
Širitev kmetije je locirana SV pod lokalno cesto LC 440011. 
Hlev je lociran ob cesti. Za njim je prostor za gnojišče in ležeče 
silose. Ob uvozu je lociran skedenj. Vsi objekti so locirani tako, 
da je na njih možno postaviti fotovoltaiko. Odmiki med objekti so 
dimenzionirani tako, da je omogočena nemotena manipulacija.

V hlevu je prostor za 70 krav molznic, molzišče, mlekarni-
ca, strojnica, boks za bolne živali, porodnišnica, boks za teleta 
do starosti 3 mesece, boks za teleta od starosti 3–6 mesecev 
za ženska teleta, mlada živina – plemenske telice v starosti 
6–27 mesecev starosti, oddelek presušenih krav.

Objekti na območju OPPN:
– hlev za 70 molznic, 30 telet in pomožnih prostorov,
– ležeči koritasti silosi,
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– gnojišče,
– skedenj,
– dostop na kompleks,
– utrjene površine, (povozne in malipulativne površine),
– dopustni so enostavni in nezahtevni objekti.
(2) Funkcionalna in programska zasnova
Hlevski kompleks je lociran pod lokalno asfaltirano cesto 

na amfiteatralno oblikovanem zemljišču katerega uporabni del je 
na severni strani v oddaljenosti cca 60,00 m zaključen s strmim 
prelomom. Kompleks je na ravnejšem delu zemljišča. Uvoz na 
kompleks je na zahodni strani skednja in je lociran v obstoječe 
križišče. Uvozni priključek in uvozna cesta sta locirana tako, 
da je omogočen nemoten dostop na manipulacijske površine. 
Okoli vseh objektov hlevskega kompleksa so utrjene površine. S 
takšno zasnovo omogočimo nemoteno izvajanje manipulacij za 
potrebe obratovanja hleva in intervencijske dostope.

V hlevu je prostor za 70 krav molznic, molzišče, mlekarni-
ca, strojnica, boks za bolne živali, porodnišnica, boks za teleta 
do starosti 3 mesece, boks za teleta od starosti 3–6 mesecev 
za ženska teleta, mlada živina – plemenske telice v starosti 
6–27 mesecev starosti, oddelek presušenih krav.

Glede na ZKZ-C, 39. člen, je treba kmetijske objekte 
načrtovati na zemljiščih nekmetijske rabe, če to ni mogoče, 
pa v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, in 
sicer prvenstveno na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet. Glede 
na konfiguracijo terena so objekti locirani na ravnejšem delu 
zemljišča, to je pretežno na parc. št. 35. Na parc. št. 32/3 je 
zemljišče prestrmo za nameravano gradnjo, saj na tem mestu 
ob objektih ne bi bilo možno izvesti dovolj manipulativnih po-
vršin. Z načrtovano razporeditvijo objektov je tudi zmanjšana 
ogroženost kompleksa zaradi polzenja terena na vzhodnem 
delu parcele 32/3.

(3) Višinska regulacija kompleksa
Višinsko bodo objekti prilagojeni terenskim danostim.
(4) Komunalna infrastruktura
Predvideni hlevski kompleks bo imel lastne priključke, 

ker je ločen od matične kmetije. Vsi posegi na območju OPPN 
morajo biti izvajani skladno s pogoji upravljavcev, ki so bili 
posredovani v obliki smernic pri izdelavi OPPN. Pri izdelavi 
projekta PGD, PZI se je potrebno seznaniti z vsemi obstoje-
čimi vodi ter po potrebi izdelati projekte zaščite ali prestavitve 
obstoječih vodov in pridobiti služnosti na zemljiščih po katetrih 
bodo potekali komunalni vodi.

10. člen
(način urbanističnega urejanja za že pozidano območje)

Hlevski kompleks s pripadajočo infrastrukturo bo ume-
ščen v prostor na katerem ni drugih objektov.

11. člen
(odmiki objektov od parcelnih mej)

(1) Objekti so od parcelnih mej odmaknjeni najmanj 
4,00 m. Enostavni in nezahtevni objekti, ki se lahko gradijo brez 
gradbenega dovoljenja ali z enostavnim gradbenim dovolje-
njem (glej Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje), so od parcelnih mej odmaknjeni za najmanj:

– objekti za lastne potrebe, v skladu s prostorsko izvedbe-
nim aktom, vendar največ do meje ob pisnem soglasju soseda,

– morebitni objekti za posode za odpadke so lahko ob 
parcelni meji, v ograji ob ulici,

– nezahtevni in enostavni objekti so odmaknjeni od mej 
v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, vključno s spremembami in 
dopolnitvami).

(2) Skladno prvemu odstavku 62. člena Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 
45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 
126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 20/11 in 57/12) je stranka v po-
stopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki 
se ureja z OPPN samo investitor.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Likovno-prostorska zasnova objekta v veliki meri iz-
haja iz njegove funkcije. Vodilo oblikovanja obravnavanega 
prostora so obstoječi objekti kmetijske proizvodnje.

(2) A. Hlev
Objekt hleva bo izveden v obliki dvokapnice in bo urejen 

kot delno odprti tip hleva. Hlev bo naravno ventiliran. Na južni 
strani bo urejena možnost odpiranja in zapiranja. Na slemenu 
bo urejena rešitev za odvod iztrošenega zraka. Pod hlevom 
bo vkopana gnojna jama. Objekt bo imel tlorisne dimenzije 
44,95 m x 26,50 m.

B. Silosi
Štirje pokriti silosi širine 6 m in dolžine 40,0 m. Višina ste-

ne silosov je 2,00 m. Zunanje tlorisne mere silosov bodo 40,00 
x 25,25 m. Silosi bodo pokriti z dvokapno streho.

C. Gnojišče
Gnojišče mora imeti vsaj 40,0 m2 površine. Gnojišče je 

odprto iz dveh strani. Izcedki iz gnoja bodo speljani v gnojno 
jamo pod hlevom.

D. Skedenj
Skedenj bo namenjen spravilu pridelka. Pokrit bo z dvo-

kapno streho. Tlorisne dimenzije bodo 25 m x 16 m.

13. člen
(oblikovanje zemljišč in zelenih površin)

Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti 
zatravljene. Drevesa morajo biti najmanj za polovico končne 
širine krošnje odmaknjena od parcelnih mej sosedov. Zelenice 
in zasaditve mora redno vzdrževati lastnik.

14. člen
(odvodnjavanje zemljišč)

Meteorne vode se ne smejo izcejati na sosednja zemlji-
šča, temveč morajo biti zajete na parceli in v nadaljevanju 
skupno z očiščenimi vodami iz manipulativnih površin (lovilci 
olj) odpeljana do ponikovalnice.

V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

15. člen
(cestno omrežje – promet)

Predviden hlev bo preko lastnih manipulativnih površin 
navezan na občinsko cesto LC 440011. Za te potrebe bo iz-
veden nov priključek, ki mora v skladu s Pravilnikom o cestnih 
priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – 
ZCes-1). Urejen mora biti tako, da bo zagotovljena preglednost 
na cesto in na priključku v obeh smereh.

16. člen
(električno omrežje)

(1) Preko območja poteka zračni NNV vod, ki se bo vkopal.
(2) Za potrebe hleva se izvede nov NNV elektro priključek 

z merilnim mestom lociranim na tipskem podstavku. V ta na-
men se izvede NNV elektro priključek od obstoječega A-droga 
do predvidenega merilnega mesta. Nov NNV elektro vod pote-
ka po robu parcele.

17. člen
(plinsko omrežje)

V predvidenem hlevu ne bo plina.

18. člen
(vodovodno omrežje)

Za potrebe hleva se izvede nov vodovodni priključek iz 
vaškega vodovoda, katerega upravljalec je Krajevna skupnost 
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Zg. Polskava. Priključek se izvede preko zunanjega tipskega 
vodomernega jaška. Omrežje lokalnega vodovoda poteka del-
no pod predvidenim hlevom, zato je predvidena prestavitev 
vodovoda zahodneje k cesti.

19. člen
(kanalizacijsko omrežje – gnojevka)

(1) Gnojevka: Predviden hlev bo imel urejeno odvodnjo 
in zbiranje gnojevke, preko odvodnje gnojevke in zbiranja v 
gnojišču (gnojnični jami). Sistem mora biti načrtovan vodotesno 
in odporno na gnojevko.

(2) Meteorna kanalizacija: Meteorne vode iz strešin bodo 
speljane preko peskolovov v ponikanje. Meteorne vode s pro-
metno manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko 
ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj. Ponikovalniki morajo biti 
locirani izven manipulativnih površin. Sistem mora biti načrto-
van vodotesno.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Predviden hlev se ne priključi na TK omrežje, saj priklju-
ček ni potreben. Preko območja ne poteka TK omrežje.

21. člen
(obveza priključevanja)

Stavba, ki je obravnavana v OPPN morajo obvezno biti 
priključene na zgrajena infrastrukturna omrežja širšega območja.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 

VIROV IN OHRANJANJE NARAVE  
TER ZA OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

22. člen
(varstvo okolja)

(1) OPPN se nahaja v širšem vodovarstvenem območ-
ju (VVO III) zajetja pitne vode, ki je zavarovano z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Verbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja 
(Uradni list RS, št. 68/12).

(2) V skladu z uredbo iz prejšnjega odstavka je treba za 
gradnjo stavb za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) izdelati 
in priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaženje, iz katere 
mora biti razvidna sprejemljivost tveganja predvidenega pose-
ga. Izsledki morajo biti upoštevani pri izdelavi PGD.

(3) Realizacija obravnavanega OPPN ne bo negativno 
vplivala na varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave.

(4) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okolje-
varstvene ukrepe za čim manjše obremenjevanje okolja.

23. člen
(ravnanje z odpadki)

Na območju OPPN ni predvideno zbiranje komunalnih 
odpadkov, saj se odpadki zbirajo že znotraj obstoječe kmetije.

24. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN se nahajajo naslednja območja 
varovanja narave:

– posebno varstveno območje: SCI Pohorje (SI3000270),
– ekološko pomembno območje: Fram (ID44400),
– predlagano zavarovano območje: regijski park Pohorje,
– območje pričakovanih naravnih vrednot: Pohorje – na-

hajališče redkih mineralov in kamnin.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo 

usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot 
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti 

navedeni v strokovnem gradivu „Naravovarstvene smernice 
za OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijo Korošec 
na parcelah 33, 35, 32/2, k.o. Bukovec, Občina Slovenska Bi-
strica“ (ZRSVN, OE Maribor, November 2012), ki so priloga k 
temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica.

(3) Na območju naj se ohranja naravna razširjenost ha-
bitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihove 
lastnosti, specifične strukture in naravne procese, ohranja ozi-
roma izboljšuje njihovo kakovost in povezanost.

(4) Pri izvajanju načrtovanih posegov in dejavnosti se mo-
rajo izvesti vsi tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na habitate. 
Čas izvajanja posegov in opravljanja dejavnosti naj se v čim 
večji možni meri prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin.

(5) Posegi naj se izvedejo izključno na območju pred-
videnem za izgradnjo kmetijskih objektov z manipulacijskimi 
površinami. Ekstenzivne travniške površine naj se ohranjajo s 
košnjo 1x letno. Na travniških površinah naj se za setev upo-
rablja le avtohtone travne mešanice, območje naj se ne gnoji z 
gnojevko ali umetnimi gnojili.

25. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne de-
diščine ali arheoloških ostalin, se pa v smeri proti SZ v nepo-
sredni bližini nahaja zavarovano arheološko najdišče, kulturni 
spomenik lokalnega pomena Bukovec – Prazgodovinsko go-
milno grobišče I (EŠD 6875).

(2) Ker na območju niso bile narejene nobene arheolo-
ške raziskave se pred pričetkom gradnje zaradi neposredne 
bližine arheološkega najdišča priporoča ekstenzivni arheološki 
pregled. Kolikor pregled pred pričetkom zemeljskih del ne bo 
opravljen, je potrebno ZVKDS skladno s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer 
se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi. 10 dni pred pričetkom zemeljskih del je 
treba o dinamiki del pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje se nahaja v območju običajnih zaščitnih 
ukrepov erozijskih območij, zato je pred pridobitvijo gradbe-
nega dovoljena potrebno izdelati geomehansko poročilo in v 
času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor. Objekti morajo 
biti grajeni potresno varno skladno z geotehničnim poročilom, 
ki mora biti osnova za vsa projektiranja na območju, ki ga 
obravnava predmetni OPPN.

(2) Območje nima vodotokov ali drugih nevarnih lastnosti, 
zato posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi 
nesrečami niso potrebni.

(3) Realizacija OPPN ne bo negativno vplivala na var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker se razmere ne 
poslabšujejo.

27. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Način pozidave in prometnih poti celotnega območja 
zagotavlja dostopnost in evakuacijo iz objekta v slučaju narav-
nih nesreč (potres) in v slučaju požara.

(2) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel 
in med objekti. Kolikor ustreznih odmikov ni mogoče zagotoviti 
je treba zagotoviti potrebne protipožarne ločitve.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu 



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 28. 6. 2013 / Stran 6381 

»zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa 
v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

(4) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območ-
ju ni dovoljeno.

(5) Za dostop intervencijskih vozil do objekta na območju 
služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti 
vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih 
razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).

VII. PARCELACIJA OBMOČJA

28. člen
(število, velikost in oblika parcel)

Parcelacija območja se ne bo spreminjala.

VIII. TOLERANCE

29. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri opredeljevanju parcel ni dopustno odstopanje od 
pogojev iz grafičnega dela OPPN.

(2) Dopustna je toleranca gabaritov objektov do največ 
±2,00 m.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN

30. člen
(etapnost izvajanja OPPN)

Objekti se lahko gradijo v več fazah. Zaključena faza 
mora biti zaključena celota.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA

31. člen
(obdobje veljavnosti odloka)

Ta odlok velja do njegovih sprememb oziroma do kon-
čane izvedbe. Ko bo izveden v celoti, se njegova veljavnost z 
odlokom ukine.

XI. KONČNE DOLOČBE

32. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih ob-
činske uprave, Občine Slovenska Bistrica.

33. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

34. člen
(začetek veljavnosti OPPN)

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

Št. 9000-3/2013-17/13
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2113. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska 
Bistrica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN), 8. in 44. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 
– ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1, 48/12 – ZCes-1A), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
UPB8), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/96 in 59/07), Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 
RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) ter 16. člena Statuta Občine Slo-
venska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine 
Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel

O D L O K 
o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja 
občinske gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja 
objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna 
služba).

(2) Izvajalec javne službe na celotnem območju Občine 
Slovenska Bistrica je javno podjetje Komunala Slovenska Bi-
strica, d.o.o., Ulica pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska 
Bistrica (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

(3) Upravljavec lahko del storitev prenese na enega ali 
več podizvajalcev. Za to pridobi soglasje lastnika.

2. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)

(1) Objekti in naprave javne razsvetljave (v nadaljevanju: 
javna razsvetljava), ki so v lasti Občine Slovenska Bistrica (v 
nadaljevanju: lastnik) in služijo osvetljevanju državnih cest v 
območju naselij, lokalnih cest, javnih poti, drugih javnih površin 
in javnih objektov (v nadaljevanju: javne površine) so:

– elektroomarice,
– drogovi javne razsvetljave,
– svetilke,
– svetlobni viri (žarnice, sijalke, LED diode),
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– cestno prometna svetlobna signalizacija,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno 

delovanje javne razsvetljave.
(2) Za javno razsvetljavo po tem odloku se šteje tudi novo-

letna svetlobna okrasitev, ki se priključuje na javno razsvetljavo.
(3) Premične naprave, ki se občasno priklapljajo na javno 

razsvetljavo (v nadaljevanju: izredni priklopi) niso del javne 
razsvetljave. Za izredne priklope je potrebno pridobiti posebno 
soglasje upravljavca, ki tudi nadzoruje izvedbo izrednega pri-
klopa. Stroške izrednega priklopa in strošek porabljene energije 
nosi koristnik soglasja oziroma investitor sam.

3. člen
(upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave)

Izvajalec javne službe je hkrati tudi upravljavec in vzdrže-
valec javne razsvetljave (v nadaljevanju: upravljavec).

4. člen
(območje izvajanja javne službe in njeni uporabniki)
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih 

površin na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica. Upo-
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raba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, je v skladu s 
tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji.

5. člen
(financiranje javne službe)

Javna služba se financira iz proračuna občine.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

6. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja javne 

razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije na 
območju občine,

– vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, 
javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih 
javnih objektov,

– vzdrževanje cestnoprometne svetlobne signalizacije.
(2) Izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja javne 

razsvetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije na ob-
močju občine obsega:

– vodenje, administracija in ažuriranje katastra javne raz-
svetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije,

– vodenje zbirne oziroma kontrolne knjige vseh procesov, 
ki so povezani z urejanjem in vzdrževanjem javne razsvetljave 
in cestnoprometne svetlobne signalizacije.

(3) Vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve cest, javnih 
površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih 
objektov obsega:

– redno in izredno vzdrževanje v povezavi z delovanjem 
javne razsvetljave,

– zagotavljanje popolne funkcionalnosti svetilk, drogov in 
nadzornih ter krmilnih naprav,

– čiščenje in odstranjevanje ovir, ki zmanjšujejo polje 
osvetljevanja svetilk in ogrožajo energetske kable javne raz-
svetljave,

– napeljave in razvode javne razsvetljave in ostalih po-
dobnih naprav.

(4) Vzdrževanje cestno prometno svetlobne signalizacije 
obsega:

– redno in izredno vzdrževanje svetlobne signalizacije,
– čiščenje in odstranjevanje ovir, ki zmanjšujejo opaznost 

svetlobne signalizacije.

III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNE 
RAZSVETLJAVE

7. člen
(način izvajanja nalog)

(1) Naloge povezane z upravljanjem in vzdrževanjem jav-
ne razsvetljave se izvajajo na podlagi tega odloka in pogodbe, 
sklenjene med lastnikom in upravljavcem.

(2) Pogodba, ki jo skleneta (lastnik in upravljavec), mora 
urejati vsaj:

– predmet in območje javne službe,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo 

javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
– obračun opravljenih storitev in način plačila upravljavcu,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– začetek in čas trajanja pogodbe,
– druge naloge za učinkovito izvajanje javne službe.
(3) Za učinkovito upravljanje in vzdrževanje javne razsve-

tljave sprejme upravljavec poseben Tehnični pravilnik, ki določa 
podrobnejša navodila in tehnične normative za upravljanje in 
vzdrževanje javne razsvetljave ter cestne signalizacije na ob-
močju Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: pravilnik).

8. člen
(upravljanje javne razsvetljave)

Naloge povezane z upravljanjem javne razsvetljave, ka-
tere zagotavlja upravljavec, so:

– priprava letnega plana vzdrževanja,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumen-

tacije s tega področja,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev skladno z zako-

nodajo in s področnimi predpisi,
– izdajanje soglasij in mnenj skladno z zakonodajo in s 

področnimi predpisi,
– izdelava načrta razsvetljave skladno z zakonodajo in s 

področnimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odlo-

ka ter izvajanjem javne službe.

9. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave)

Poleg storitev navedenih v 6. členu tega odloka se za 
vzdrževanje javne razsvetljave šteje tudi:

– izvedba novoletne okrasitve,
– izvedba dodatnih obremenitev (izrednih priklopov) na 

javno razsvetljavo,
– storitve opredeljene v prehodnih in končnih določbah,
– redno vzdrževanje na podlagi izdanih delovnih nalogov 

s strani upravljavca,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali področni predpis.

10. člen
(vodenje opravljenih del)

(1) Upravljavec je dolžan pristopiti k vzdrževanju čimprej, 
najkasneje pa v roku:

– 10 dni, kadar gre za odpravo stvarnih in skritih napak 
po lastni ugotovitvi oziroma ob sprejetju obvestila o napaki na 
infrastrukturi,

– takoj po ugotovitvi ali prijavi, v primeru kadar je ogrože-
na varnost udeležencev v prometu oziroma varnost na drugih 
javnih površinah in jo odpraviti v najkrajšem možnem času.

(2) Najkrajši možni čas odprave napake ne sme biti odvi-
sen od subjektivnih okoliščin za njeno izvedbo.

(3) Delovni nalogi se vodijo v zbirni oziroma kontrolni 
knjigi pri upravljavcu.

IV. OBRATOVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

11. člen
(Obratovanje javne razsvetljave)

(1) Javna razsvetljava se vklaplja/izklaplja samodejno na 
dva načina:

a) s fotocelico,
b) z astronomsko uro.
(2) Nastavitve vklopa in izklopa javne razsvetljave bodo 

opredeljene v tehničnem pravilniku.

12. člen
(poseganje v javno razsvetljavo)

Posegi v javno razsvetljavo so lahko le s strani upravljav-
ca. S strani nepooblaščenih organov ali posameznikov posegi 
niso dovoljeni, razen v primerih ko je zato izdano posebno 
soglasje upravljavca.

13. člen
(letni plan vzdrževanja in razvoja)

(1) Vzdrževanje javne razsvetljave poteka na podlagi 
letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave, ki ga izdela 
upravljavec vsako leto do konca meseca oktobra za naslednje 
leto, in ga uskladi z lastnikom.
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(2) Letni plan vzdrževanja se potrdi po sprejemu prora-
čuna.

(3) Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave mora vse-
bovati:

– program izvajanja javne službe, ki zajema tudi potrebno 
investicijsko vzdrževanje,

– cene storitev.
(4) Letni plan razvoja javne razsvetljave pripravi lastnik in 

vsebuje:
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče 

opravljanje javne službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko 

vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po 

posameznih območjih občine in potrebnih sredstev,
– predloge zamenjav in širitev javne razsvetljave, ki jih do 

konca meseca septembra lastniku pošljejo krajevne skupnosti.

14. člen
(vodenje katastra)

(1) Kataster javne razsvetljave vodi v imenu in na račun 
lastnika upravljavec.

(2) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računal-
niškega zapisa in vsebuje podatke o javni razsvetljavi skladno 
s področnimi predpisi. Podrobnejša vsebina katastra in dodatni 
podatki o javni razsvetljavi se določijo v pravilniku iz tretjega 
odstavka 7. člena tega odloka.

(3) Elaborat javne razsvetljave za vpis v kataster gospo-
darske javne infrastrukture skladno z zakonodajo in s področ-
nimi predpisi, pošilja na Geodetsko upravo Republike Slovenije 
upravljavec.

15. člen
(prepovedana dejanja)

Prepovedano je:
– nameščati kakršnakoli obvestilna sredstva in oglaševanje 

na javno razsvetljavo, brez dovoljenja lastnika,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini javne raz-

svetljave brez dovoljenja lastnika,
– onemogočati dostop do javne razsvetljave,
– graditi objekte na energetskih kablih javne razsvetljave ali 

v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja lastnika,
– izvesti novoletno svetlobno okrasitev izven določenega 

obdobja in brez soglasja upravljavca,
– izvajati izredne priklope na javno razsvetljavo brez dovo-

ljenja upravljavca,
– brez objektivnih razlogov podaljšati čas začetka izvedbe 

vzdrževalnih del,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila 

delovanje javne razsvetljave.

16. člen
(zavarovanje odgovornosti)

Upravljavec po sklenitvi pogodbe sklene zavarovanje ci-
vilne odgovornosti:

– za škodo, ki jo povzroči lastniku z nerednim ali neve-
stnim opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom 
ali drugim osebam,

– za škodo na javni razsvetljavi, ki jo lastniku povzročijo 
tretje osebe (neznani storilec) in za primer naravnih nesreč.

V. NADZOR

17. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski 
inšpektorji in občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane.

18. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja lastnik. 
Upravljavec mora lastniku kadarkoli posredovati informacije 
o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evi-
dence, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.

(2) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nad-
zor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja vzdr-
ževanja in tretjih oseb.

(3) Pooblaščenec lastnika, ki izvaja nadzor, se izkaže s 
pooblastilom. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta 
odgovorna oseba upravljavca in pooblaščenec.

(4) Lastnik lahko za nadzor nad izvajanjem javne služ-
be pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
(kaznovanje pravne osebe in odgovorne osebe  

pravne osebe)
(1) Z globo 5.000 evrov se kaznuje upravljavec, če stori 

prekršek iz 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 5.000 evrov se kaznuje druga pravna ose-

ba, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.
(3) Z globo 300 evrov se kaznuje odgovorna oseba 

pravne osebe, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.

20. člen
(kaznovanje samostojnih podjetnikov posameznikov)

Z globo 2.500 evrov se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.

21. člen
(kaznovanje posameznika)

Z globo 150 evrov se kaznuje posameznik, če stori 
prekršek iz 15. člena tega odloka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije)

Občina Slovenska Bistrica je na podlagi predpisov o 
javnem naročanju izvedla javni razpis za oddajo javnega 
naročila za »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije 
za sistem javne razsvetljave v Občini Slovenska Bistrica«, 
na katerem je bilo podjetje TEHMAR d.o.o., Zagrebška ce-
sta 100, 2000 Maribor, izbrano za najugodnejšega ponud-
nika (v nadaljevanju: izvajalec) s katerim je bila sklenjena 
pogodba.

23. člen
(predmet pogodbe oziroma pogodbena dela)

(1) Izvajalec mora v skladu s pogodbo in veljavno 
zakonodajo izvesti potrebna pripravljalna dela, zamenjavo 
cestnih svetilk, regulacijo, rekonstrukcijo prižigališč, rekon-
strukcijo in obnovo napajalnih vodov (v nadaljevanju: pred-
met pogodbe oziroma pogodbena dela).

(2) Cilji pogodbenih del iz prejšnjega člena so znižanje 
stroškov obratovanja, pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
električne energije za sistem javne razsvetljave v Občini 
Slovenska Bistrica in preureditev razsvetljave skladno z 
zakonodajo in s področnimi predpisi.

(3) Za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora izvajalec v skladu s pogodbo izvesti vse načrtovalne, 
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tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge ukrepe (v 
nadaljevanju: ukrepi).

(4) Pogodba z izvajalcem je sklenjena za obdobje 7 (se-
dem) let in se izteče 1. 9. 2017 (v nadaljevanju: pogodbena 
doba).

24. člen
(lastništvo vgrajenih naprav)

(1) Lastništvo vseh s strani izvajalca vgrajenih naprav in 
stvari ostaja do poteka pogodbenega roka in poplačila vseh 
finančnih obveznosti naročnika do izvajalca iz te pogodbe, pri 
izvajalcu, razen tista oprema in storitve, ki se upoštevajo kot 
delež investicije Občine Slovenska Bistrica.

(2) Po poteku pogodbene dobe preidejo vse naprave 
in stvari vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v 
lastništvo Občine Slovenska Bistrica, brez dodatnih plačil ali 
omejitev uporabe.

(3) Obračun amortizacije v času pogodbene dobe do 
prenosa lastništva vrši izvajalec, na način, da so naprave ob 
zaključku pogodbene dobe amortizirane v celoti.

25. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 9000-3/2013-17/6
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-
informacijski center Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
št. 76/08 in 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 16. člena 
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 
6. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-
informacijski center Slovenska Bistrica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-infor-

macijski center Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00) 
se spremeni 4. člen prvotnega odloka, tako da se sedaj glasi:

»– Ime zavoda: Razvojno informacijski center Slovenska 
Bistrica

– Sedež zavoda: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
– Skrajšano ime zavoda: RIC Slovenska Bistrica.«

2. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se glasi:
»Dejavnost zavoda je:
58.110 – Izdajanje knjig
58.120 – Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 – Izdajanje časopisov
58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
58.190 – Drugo založništvo

58.210 – Izdajanje računalniških iger
58.290 – Izdajanje drugih računalniških programov
59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in mu-

zikalij
62.010 – Računalniško programiranje
62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalni-

škimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejav-

nosti
63.120 – Obratovanje spletnih portalov
63.990 – Druge dejavnosti informacijskih storitev
69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti; davčno svetovanje
70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 – Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro-

čju družboslovja in humanistike
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 – Prevajanje in tolmačenje
74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
77.400 – Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne spo-

sobnosti
82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje
84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitej-

še poslovanje
85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje na področju športa in rekreacije
85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
71.111 – Arhitekturna in urbanistična dejavnost
79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti
90.010 – Umetniško uprizarjanje
90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško upri-

zarjanje
90.030 – Umetniško ustvarjanje
47.782 – Druga trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z novim blagom
47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo
47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
10.310 – Predelava in konzerviranje krompirja
10.320 – Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 – Druga predelava in konzerviranje sadja in 

zelenjave
10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvo-

dnja trajnega peciva in slaščic
10.730 – Proizvodnja testenin
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10.810 – Proizvodnja sladkorja
10.820 – Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih 

izdelkov
10.850 – Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.890 – Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, dru-

gje nerazvrščenih
47.210 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-

nah s sadjem in zelenjavo
47.240 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-

nah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.290 – Druga trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z živili
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
49.410 – Cestni tovorni promet
56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 – Druga oskrba z jedmi.«

3. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se glasi:
»– Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor zavoda.«

4. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod upravlja sedemčlanski svet zavoda s pristojnost-

mi, določenimi z zakonom in statutom zavoda. Člane sveta 
zavod imenuje:

– štiri predstavnike imenuje Občinski svet Občine Slo-
venska Bistrica na predlog političnih strank in župana

– enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci 
neposredno

– dva predstavnika imenuje Občinski svet Občine Slo-
venska Bistrica na predlog zainteresirane s področja gospo-
darstva (malo gospodarstvo, interesna združenja, turizem …) 
in upravljanja s človeškimi viri.

Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika 
sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor oziroma 
vršilec dolžnosti direktorja v roku 30 dni po izvolitvi oziroma 
imenovanju vseh članov sveta zavoda. Mandat članov sveta 
zavoda traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Svet 
zavoda odloča z večino glasov navzočih članov.«

5. člen
V odloku se spremeni 8. člen, tako da se glasi:
»Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in 
strokovnost dela zavoda.

Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega raz-
pisa na predlog sveta zavoda. Prav tako direktorja razrešuje 
ustanovitelj zavoda na predlog sveta zavoda. Mandat direk-
torja traja pet let in je lahko ponovno imenovan.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja 
in ima najmanj sedmo stopnjo strokovne izobrazbe in najmanj 
štiri leta delovnih izkušenj. Drugi pogoji se določijo s statutom 
zavoda.«

6. člen
V odloku se briše 9. člen. Ostali členi se preštevilčijo.

7. člen
V odloku se spremeni 14. člen, tako da se glasi:
»V primeru pristopa drugih zainteresiranih občin k delo-

vanju zavoda, se ustanoviteljske pravice in obveznosti uredijo 
z aktom o sooustanovitvi.«

8. člen
V odloku se briše 16. člen. Ostali členi se preštevilčijo.

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

Republike Slovenije.

Št. 9000-3/2013-17/10
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2115. Pravilnik o sofinanciranju društev 
upokojencev iz proračuna Občine Slovenska 
Bistrica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) 
in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 
17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju društev upokojencev  

iz proračuna Občine Slovenska Bistrica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev sredstev za sofinan-

ciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javne-
ga pomena in vključujejo občane Občine Slovenska Bistrica.

2. člen
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine 

Slovenska Bistrica imajo društva upokojencev, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da društvo deluje najmanj eno leto,
– da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to 

izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji 
le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES),

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani čla-
narini,

– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organiza-
cijske pogoje za delovanje društva.

3. člen
(1) Skupni obseg sredstev za sofinanciranje društev 

upokojencev določi občinski svet z vsakoletnim proračunom 
občine.

(2) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo na prora-
čunski postavki 3.3.6.2 – Sofinanciranje društev upokojencev.

II. JAVNI RAZPIS

4. člen
Društva upokojencev lahko pridobijo sofinancerska sred-

stva iz občinskega proračuna le na osnovi kandidature na 
javnem razpisu.
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5. člen
(1) Postopek javnega razpisa se začne s sklepom žu-

pana, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je po-
oblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled 
in vrednotenje prispelih ponudb v skladu s pogoji in merili, 
določenim s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo.

(2) Vsaj en član komisije mora biti član društva upoko-
jencev. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki 
vodi delo komisije.

6. člen
(1) Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Ob-

čine Slovenska Bistrica (www. slovenska–bistrica.si), najka-
sneje do 30. 6. tekočega leta.

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino namenskih sredstev, ki jih zagotavlja proračun,
– določitev obdobja za sofinanciranje,
– merila za razdelitev sredstev,
– določitev vsebine in načina prijave,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa,
– drugo.

7. člen
(1) Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda 

komisija in v skladu z 2. členom tega pravilnika preveri iz-
polnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi 
komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k oce-
njevanju prijave, v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.

(2) Komisija lahko posamezno društvo pozove k do-
polnitvi vloge, in sicer v roku 8 dni od odpiranja ponudb. 
Kandidati morajo svoje vloge dopolniti najkasneje v 8 dneh 
od prejema poziva.

(3) Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za od-
dajo vlog, županu posreduje predlog razdelitve namenskih 
sredstev. Župan v roku 8 dni od prejema predloga izda 
upravičencem obvestilo o odobrenih sredstvih. Na omenje-
no obvestilo je možna pritožba na župana v roku 8 dni od 
prejema obvestila.

(4) Po preteku pritožbenega roka župan izda sklep o 
višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu, ki je 
dokončen in je osnova za sklenitev ustreznih pogodb.

(5) V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v 
za to določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe. 
Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim 
upravičencem.

III. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

8. člen
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po meri-

lih, ki jih določa ta pravilnik. Merila obravnavajo naslednje 
sklope:

1. delovanje društva,
2. programi društva.

III/1. Delovanje društev

9. člen
Društvo pridobi točke glede na število članov v prete-

klem letu s prebivališčem na območju Občine Slovenska 
Bistrica.

Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili 
Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v 
društvu in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske 
obveznosti v društvu.

Merila za točkovanje:
Razred Št. članov Št. točk

1. 03–100 30
2. 101–300 40
3. 301–500 50
4. 501 in več 90

III./2. Programi društev

10. člen
(1) Društvo lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne 

in druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev de-
javnosti širši javnosti. Točkuje se izvedba posamezne prireditve 
v tekočem letu.

2. Organizacijo predavanj in drugih izobraževalnih pro-
gramov

Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upo-
števajo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju 
članov in njihovih svojcev ter širši javnosti. Točkuje se organi-
zacija posameznega predavanja v tekočem letu.

3. Organizacijo izletov in ekskurzij
Upošteva se organizacija izletov in ekskurzij za člane 

društva v tekočem letu. Točkuje se udeležba članov.
4. Informiranje
Upošteva se izdaja tiskanih in e-publikacij društva o infor-

miranju članov in širšega okolja.
Točkujejo se publikacije izdane v tekočem letu.
5. Delovanje članov v sekcijah
Upošteva se število aktivnih članov v posameznih sekci-

jah društva v tekočem letu.
(2) Merila za točkovanje:

Kriterij Število točk
Organizacija prireditev 5 točk x št. prireditev 

(max. 25 točk)
Organizacija predavanja 
in drugih izobraževalnih 
programov

2,5 točk x št. organizacij 
(max. 12,5 točk)

Organizacija izletov  
in ekskurzij

0,5 točk x št. udeležencev 
(max. 75 točk)

Informiranje 0,5 točk x št. izdanih publikacij 
(max. 500 točk)

Delovanje članov  
v sekcijah

0,5 točk x št. članov v sekcijah 
(max. 15 točk)

11. člen
(1) Skupni obseg proračunskih sredstev za sofinanciranje 

društev upokojencev se deli v naslednjem razmerju:
– 60 odstotkov sredstev za sofinanciranje delovanja društev,
– 40 odstotkov sredstev za sofinanciranje programov 

društev, določenih s tem pravilnikom.
(2) Komisija lahko deleže navedene v prejšnjem odstavku 

spremeni glede na prispele prijave, po predhodnem soglasju 
župana.

12. člen
Vloge se vrednotijo s točkovanjem. Vrednost točke se do-

loči v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in gle-
de na višino namenjenih sredstev posebej za delovanje društev 
in programov društev, in sicer za vsako proračunsko obdobje.

IV. NADZOR NAMENSKE PORABE  
PRORAČUNSKIH SREDSTEV

13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za 

Občino Slovenska Bistrica lahko izvajajo:
– komisija,
– občinska uprava,
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– nadzorni odbor občine,
– župan.
(2) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev 

s strani upravičenca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pa mora 
izvajalec v roku 30 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, vrniti 
v proračun občine.

(3) Upravičenec, ki krši določila tega člena, ni upravičen 
do sredstev naslednjega javnega razpisa za sofinanciranje 
društev upokojencev.

V. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-3/2013-17/8
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013 

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2116. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 5/08, 73/08 in 8/09), določil Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in določil 
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 
6. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cene socialnovarstvene storitve 

Pomoč družini na domu

I.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da 

s 1. julijem 2013 socialnovarstveno storitev Pomoč družini 
na domu na območju Občine Slovenska Bistrica izvaja Dom 
dr. Jožeta Potrča in pooblašča župana, da z izvajalcem sklene 
ustrezno pogodbo.

II.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje 

k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki 
jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 
15,30 € za uro opravljene storitve ob delavnikih, 17,34 € za 
uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem času ter 18,26 € 
za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dneva 
prostega dela.

III.
Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne po-

stavke pomoč družini na domu v višini 10,30 €, razliko do polne 
cene prispevajo uporabniki storitve.

IV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.

V.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na 

domu, številka 9000-11/2012-14/7, z dne 18. december 2012, 
objavljen v Uradnem listu RS, št.106/12.

Št. 9000-3/2013-17/9
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

2117. Sklep o javni razgrnitvi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. 
US: U-I-43/13-8) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega po-

drobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov 
na kmetiji Grobelnik (izdelal Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica, 
št. naloge 19/12 – OPPN, v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 1. 7. 2013 do vključno 1. 8. 

2013, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor 
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bi-
strica in v prostorih Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju. 
Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave in krajevne 
skupnosti.

3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 554 in 555, 

obe v k.o. Prebukovje. Predmet javne razgrnitve so tudi ze-
mljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih poteka 
predvidena GJI.

4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 1. 8. 2013, ob 10. uri, v 

prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pri-

pombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno 
na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: ob-
cina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše 
v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapi-
snik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z 
zadnjim dnem razgrnitve ob 15. uri ne glede na način dostave.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.

Št. 3505-12/2012-27-1032
Slovenska Bistrica, dne 13. junija 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.
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SLOVENSKE KONJICE

2118. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o zazidalnem načrtu Prevrat

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 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), 7. in 
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, 
št. 118/09 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski 
svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 20. 6. 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem 
načrtu Prevrat

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(1) Predmetni odlok je izdelan skladno z Odlokom o 

spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986–2000 
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za sre-
dnjeročno obdobje 1986–1990 – v letih 1993 in 1994 (Uradni 
list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04). Spremeni in dopolni se Odlok 
o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Prevrat 
(Uradni list SRS, št. 12/84).

(2) Skladno z Zakonom o varstvu okolja je bila izdana 
odločba št. 35409-90/2011 z dne 16. 5. 2011, da v postopku 
priprave in sprejemanja predmetnega plana ni treba izvesti ce-
lovite presoje vplivov na okolje. Z obvestilom z dne 7. 12. 2012 
je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločbo potrdilo.

2. člen
(vsebina odloka)

Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na te-
kstualno spremembo odloka glede oblikovanja in možnosti 
rekonstrukcije obstoječe kotlovnice Prevrat, spremembo vira 
energije kotlovnice z ekološko sprejemljivejšim energentom, 
ter rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in dopustna odstopanja.

II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

3. člen
(območje sprememb podrobnega načrta)

Območje sprememb se nanaša na zemljišča parcel 
št. 409/1, 403/2, 350/5 in 350/2 vse k.o. Slovenske Konjice.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen
Območje je pozidano. Obstoječa kotlovnica je dotrajana. 

Izvedena je gospodarska javna infrastruktura. Kot primarni vir 
energije se uporabi ekološko sprejemljivejša energenta plin in 
lesna biomasa, tudi v soproizvodnji električne energije. Skupna 
moč vseh proizvodnih naprav ne sme presegati sedanje moči 
kotlovnice, ki znaša 11,575 MW. V prvi fazi prenove se izvede 
plinski kotel in kogeneracijska naprava na zemeljski plin, ki 
bo obratovala v času ogrevalne sezone do 4000 ur letno, v 
naslednji fazi izgradnje pa se predvidi kotel na lesne pelete. 
Kot edini sprejemljiv obnovljiv vir lesne biomase se smatrajo 

lesni peleti. Maksimalna dovoljena električna moč proizvodne 
naprave – kogeneracije je 1MW.

5. člen
(vrste gradenj)

Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja objekta (dozidava, nadzidava in rekonstrukcija) 

obstoječega objekta kotlovnice maksimalno 10 % povečanje 
objekta,

– ureditev deponije za biomaso na območju sedanje de-
ponije za kurilno olje,

– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje zunanjih površin,
– gradnja novih ali rekonstrukcija obstoječih dimovodnih 

naprav.

6. člen
(1) Predvidena je sodobna zasnova objekta tako v uporabi 

materialov kot v možnosti namestitvi foto napetostnih modulov 
v ravnini strehe. Barva fasade bo v barvni paleti identitetnih 
gradiv (les, kamen, pesek, apno).

(2) Rekonstrukcija kotlovnice zajema spremembo vira 
energije, za proizvodnjo toplotne energije, ki bo lesna biomasa 
in plin, z uvajanjem tehnologij OVE in URE.

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

7. člen
Varstvo pred hrupom
(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazal-

cev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v III. območje 
varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni 
hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varova-
nje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti 
izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo 
obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati 
predpisane mejne ravni hrupa.

Varstvo zraka
(2) Dejavnosti in obratovanje naprav ne smejo predsta-

vljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za zmanjšanje 
količin škodljivih snovi, ki prekomerno onesnažujejo zrak je 
predvideno:

– izbor takih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na de-
lovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi 
za preprečevanje neprijetnih in škodljivih emisij tako na delov-
nem, kot v zunanjem okolju, ki ustrezajo zakonskim predpisom.

Odpadki
(3) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z 

določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
in določili Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami pri oprav-
ljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

(4) Prostor za odpadke se nahaja ob objektu. Dovoz do 
njega je omogočen preko internega cestnega omrežja. Posode 
za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekolo-
ško tehnično brezhiben prostor. Prostor bo posebej oblikovan, 
skladno z oblikovanjem objekta.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM

8. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem 
območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po 
EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu 
z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, 
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ki na tem območju znaša 0,125g. Upošteva se ostala določila iz 
geomehanskega poročila, kolikor bo za potrebe rekonstrukcije 
le-to potrebno.

9. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost objektov se zagotovi z dovozi za 
interventna vozila po obstoječem omrežju cest. Varen umik se 
zagotovi na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. 
Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po obsto-
ječih cestah.

(2) Zunanje stene in strehe stavb se projektirajo in gradijo 
tako, da se izpolnijo zahteve glede požarne varnosti v stavbah, 
da se z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omeji 
širjenje požara na sosednje parcele.

(3) Vir za oskrbo vode za gašenje se zagotovi iz vodovoda 
preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrež-
ja se upoštevajo predpisi, ki upoštevajo hidrantno omrežje.

(4) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se 
opredeli v PGD projektu skladno z določili zakonskih določil in 
pravilnika, ki obravnava požarno varnostne zahteve. Zagotovi 
se odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve v skla-
du z veljavnimi predpisi. Študija požarne varnosti je sestavni 
del PGD projekta.

VI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

10. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg obveznosti iz predhodnih določil se upošteva:
– sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja je strokovna ocena o vplivih na okolje,
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-

ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objektov prekinjene 
ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in 
naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

VII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

11. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se 
pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične 
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega 
in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati pro-
storske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne 
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati 

organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta 
odstopanja.

(2) Dopustna so odstopanja:
– dopustna so odstopanja pri tlorisnih dimenzijah obstoje-

čega gabarita objekta do 10 % navzgor ali navzdol.

VIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV 
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

12. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)

Po končani izgradnji objektov, ureditev in naprav po tem 
odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekon-
strukcije objektov.

IX. KONČNE DOLOČBE

13. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Slovenske Konjice in Upravne enote.

14. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

15. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-0002/2011
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

2119. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, številu otrok 
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine 
Slovenske Konjice

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), 
17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05) 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 24. redni 
seji dne 20. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje, številu otrok  
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih  

Občine Slovenske Konjice

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 

številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11 in 107/12) se spremeni 
1. člen, ki se po novem glasi:
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»(1) Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka 
po posameznih programih predšolske vzgoje:

Vrsta programa Cena programa
v EUR

1. starostno obdobje  
1 do 3 let – dnevni program 436,16

2. starostno obdobje  
3 do 6 let – dnevni program 301,04

kombinirani oddelki in oddelki  
3 do 4 leta – dnevni program 313,10

poldnevni program v kombiniranih oddel-
kih in v oddelkih 2. starostnega obdobja 279,74

2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov 

je 1,53 € dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu 
zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši pred-
hodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža 
za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike 
med ceno programa in plačilom staršev.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 
2013 dalje.

Št. 011-0021/2013-1(120)
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

ŠKOFJA LOKA

2120. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka 
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka je občinski 
svet na 23. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka 

za leto 2011.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 

20011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škofja 
Loka za leto 2011.

Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in razpo-
rejeni po bilanci proračuna občine za leto 2011, znašajo:

v EUR
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 20.421.881

Tekoči prihodki (70+71) 18.293.917
70 Davčni prihodki 15.733.002
71 Nedavčni prihodki 2.560.915
72 Kapitalski prihodki 700.504
73 Prejete donacije 44.869
74 Transferni prihodki 1.382.591

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 22.018.755
40 Tekoči odhodki 5.948.590
41 Tekoči transferi 7.181.711
42 Investicijski odhodki 7.018.768
43 Investicijski transferi 1.869.686

III. Proračunski presežek (I.-II.) –1.596.874
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kap. deležev 0
75 Prejeta vračila danih posojil 0

V. Dana posojila in poveč. kapitalskih 
deležev 25.000
44 Dana posojila in poveč. kapitalskih 
deležev 25.000

VI. Prejeta minus dana posojila (IV.-V.) –25.000
C. Račun financiranja
VII. Zadolževanje 3.250.000

50 Zadolževanje 3.250.000
VIII. Odplačila dolga 1.127.152

55 Odplačila dolga 1.127.152
IX. Sprememba stanja sredstev na računih 

(III.+VI.+VII.-VIII.) 500.974
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 2.122.848
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) 1.596.874

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po eko-
nomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na 
ravni podskupin kontov, in posebni del občinskega proračuna 
– odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih 
proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu Občine 
Škofja Loka za leto 2011 se objavita na spletni strani Občine 
Škofja Loka.

3. člen

Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada 
Občine Škofja Loka, ki za leto 2011 izkazuje naslednje stanje:

– začetno stanje 1. 1. 2011 49.287 EUR

– razporeditev v sklad 226.492 EUR

– poraba sredstev 206.957 EUR

– stanje 31. 12. 2011 68.822 EUR

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 

2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-1/2011
Škofja Loka, dne 16. maja 2013

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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TOLMIN

2121. Odlok o merilih za določitev podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Občine Tolmin

Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list 
RS, št. 93/07 – UPB2), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 
30/06, 93/07) in 17. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list 
RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji 
dne 18. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega 

obratovalnega časa gostinskih obratov  
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost na območju Občine Tolmin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa merila, pogoje in postopek, na podlagi 

katerih za gostinstvo pristojni organ Občine Tolmin (v nadalj-
njem besedilu: občinska uprava) izda ali prekliče soglasje k 
podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine 
Tolmin. Ta odlok določa tudi časovni okvir opravljanja gostinske 
dejavnosti zunaj gostinskih obratov na območju občine Tolmin.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostin-

ska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrat), obratu-
jejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri 
občinski upravi.

3. člen
(1) Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem 

času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določe-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo merila za določitev obrato-
valnega časa gostinskih obratov.

(2) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora 
gostinski obrat pridobiti pisno soglasje občinske uprave (v nadalj-
njem besedilu: soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času).

II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA  
K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU

4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratoval-

nemu času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta in lokacija gostinskega obrata,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se go-

stinski obrat nahaja,
– število s strani pristojnih prekrškovnih organov ugo-

tovljenih kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa 
ali motenja javnega reda in miru pri dosedanjem poslovanju 
gostinskega obrata,

– poslovni interesi gostincev in kmetov,
– potrebe in struktura gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat nahaja, in
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje ra-

zvoja turizma v Občini Tolmin (vključevanje gostinskega obrata 
v kulturne, športne, turistične in druge zabavne prireditve in 
programe).

5. člen
(1) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času 

mora gostinski obrat izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotovljen je za okolico nemoteč odhod in prihod go-

stov v in iz gostinskega obrata ter parkirišča;
– poskrbljeno je za urejenost in čistost okolice gostinske-

ga obrata;
– emisija hrupa v gostinskem obratu in njegovi okolici ne 

presega mejnih emisijskih vrednosti, določenih z veljavnimi 
predpisi, in

– zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega 
obrata so, razen v primerih ko gre za posebej prijavljene pri-
reditve, izključene po 22.00, oziroma v času turistične sezone, 
od 1. junija do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka 
po 23.00, ob petkih in sobotah po 24.00.

(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega od-
stavka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu 
obratovalnemu času gostinskega obrata veže na vzpostavitev 
dodatnih pogojev (ureditev parkirišča, namestitev protihrupne 
zaščite, zagotovitev ustrezne prometne varnosti in drugo).

6. člen
Pred izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času 

lahko pooblaščeni delavec občinske uprave opravi ogled go-
stinskega obrata in o tem izdela uradni zaznamek.

7. člen
(1) Gostinski obrat, ki je v objektu na območju stano-

vanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim 
(v nadaljnjem besedilu: območje stanovanj), katerega redni 
obratovalni čas je med 6.00 in 22.00, lahko zaprosi za podalj-
šanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata 
kot sledi:

– restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija v 
jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v nočnem času od nedelje 
do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 
in 1.00 naslednjega dne;

– slaščičarna, okrepčevalnica in bar v jutranjem času med 
5.30 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 
24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;

– gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples 
oziroma družabni program, od nedelje do četrtka med 22.00 in 
24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 5.00 naslednjega dne;

– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov iz prve, 
druge in tretje alinee tega odstavka od nedelje do četrtka med 
22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 nasle-
dnjega dne.

(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem 
objektu (trgovsko poslovni center in podobno) mora biti določen 
v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprot-
ju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim 
na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov 
poslovnih prostorov.

8. člen
(1) Gostinski obrat iz prve ali druge alinee prvega odstavka 

prejšnjega člena, ki je v objektu izven območja stanovanj, ter 
letni vrtovi in terase v sklopu le-tega, lahko zaprosijo za podalj-
šanje obratovalnega časa v jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v 
nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 1.00 naslednje-
ga dne, ob petkih in sobotah med 22.00 in 2.00 naslednjega dne.

(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven 
območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od pr-
vega stanovanjskega objekta.

9. člen
(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega odloka lahko 

gostinski obrat, ki gostinsko dejavnost opravlja v stavbi, v ka-
teri so tudi stanovanja, zaprosi za podaljšanje obratovalnega 
časa v jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v nočnem času med 
22.00 in 23.00.
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(2) Letni vrtovi in terase v sklopu gostinskega obrata iz 
prejšnjega odstavka lahko zaprosijo za podaljšanje obratoval-
nega časa v nočnem času med 22.00 in 23.00.

10. člen
Gostinskemu obratu, ki je v objektu na strnjenem območju 

stanovanj, se dovoli obratovanje v podaljšanem obratovalnem 
času, kot je določeno v 7. in 9. členu tega odloka, če pridobi 
pisno soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki prebivajo 
v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob 
gostinskem obratu in čez cesto).

11. člen
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu 

obratovalnemu času obratuje v skladu z določbami 7., 8. in 
9. člena tega odloka na dan pred prazniki, določenimi z za-
konom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).

(2) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predho-
dno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, 
kadar bo izkoristil možnost iz prejšnjega odstavka.

III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

12. člen
(1) Ne glede na določbe 7., 8. in 9. člena tega odloka in 

ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu 
času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglas-
je za prekoračitev obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: 
enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa).

(2) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa 
je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prire-
ditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali 
izven njega prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki 
in podobno).

(3) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanju obrato-
valnega časa mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo, ki 
jo izda občinska uprava, najmanj osem dni pred prireditvijo iz 
prejšnjega odstavka.

(4) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa 
je vezano na točno določen datum in se lahko nanaša tudi na 
več priložnosti hkrati.

(5) Če je bilo enkratno soglasje k podaljšanju obratoval-
nega časa izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec 
oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski 
obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA  
K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU

13. člen
Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času 

gostinskega obrata gostinec oziroma kmet zaprosi s predpi-
sano vlogo, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni 
pred:

– začetkom novega koledarskega leta za naslednje ko-
ledarsko leto,

– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.

14. člen
(1) V primeru prijave podaljšanega obratovalnega časa iz 

druge in tretje alinee prejšnjega člena mora gostinec oziroma 
kmet vlogi priložiti tudi:

– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se go-
stinski obrat nahaja;

– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje 
lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gosti-
nec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima 
le-tega v najemu;

– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zu-
naj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in po-
dobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec 
oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;

– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je 
gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem 
večnamenskem objektu;

– soglasje vseh (so)lastnikov in uporabnikov objekta, 
skladno s pogodbo o upravljanju ali drugo pogodbo oziroma 
dogovorom, ki jo sklenejo (so)lastniki, če je gostinski obrat v 
večstanovanjskem objektu;

– soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki pre-
bivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski 
objekti ob gostinskem obratu in čez cesto), če je gostinski obrat 
v objektu na strnjenem območju stanovanj;

– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega odloka.
(2) Soglasja in mnenja iz prejšnjega odstavka so veljavna, 

če so izdana največ trideset dni pred vložitvijo vloge za izdajo 
soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

(3) Krajevna skupnost, na območju katere se gostinski 
obrat nahaja, mora gostincu oziroma kmetu izdati mnenje 
k podaljšanemu obratovalnemu času najkasneje v petnajstih 
dneh od prejema pisne vloge za izdajo mnenja. Mnenje mora 
biti obrazloženo.

(4) Kolikor krajevna skupnost v roku iz prejšnjega odstav-
ka ne oblikuje mnenja, mora gostinec oziroma kmet v vlogi to 
navesti in priložiti dokazilo o tem, kdaj je krajevno skupnost 
zaprosil za izdajo mnenja, občinska uprava pa v takem primeru 
odloči brez mnenja krajevne skupnosti.

(5) Če občinska uprava ugotovi, da:
– je večina soglasij in mnenj, zahtevanih na podlagi prve-

ga odstavka tega člena, negativnih, ali
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje 

v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z merili 
iz 7., 8. in 9. člena tega odloka, ali

– je bila v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge 
iz prejšnjega člena pri poslovanju gostinskega obrata s pravno-
močno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljena 
ena ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa 
ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi 
okolici, ali

– gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena tega 
odloka,

lahko vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem 
obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.

(6) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava 
določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinske-
ga obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene 
izvršitve.

15. člen
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obra-

tovalnemu času praviloma za obdobje do izteka tekočega 
koledarskega leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega 
leta, če je vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljša-
nem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena 
v mesecu decembru tekočega leta.

(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega od-
stavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljša-
nem obratovalnem času.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lah-
ko občinska uprava v izjemnih primerih določi tudi krajši ali dalj-
ši čas trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.

V. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU 
OBRATOVALNEMU ČASU

16. člen
(1) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podalj-

šanemu obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo 
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prekliče, če sta v tekočem koledarskem letu s pravnomočno 
odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljeni naj-
manj dve kršitvi iz naslova prekoračitve obratovalnega časa 
ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in 
njegovi okolici.

(2) V primeru preklica soglasja k podaljšanemu obra-
tovalnemu času je gostincu oziroma kmetu za obdobje še-
stih mesecev, ki se šteje od dneva dokončnosti odločbe o 
preklicu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, od-
vzeta možnost pridobitve novega soglasja k podaljšanemu 
obratovalnemu času in enkratnega soglasja k podaljšanju 
obratovalnega časa.

(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena občinska 
uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas go-
stinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži 
njene izvršitve.

VI. ČASOVNI OKVIR OPRAVLJANJA GOSTINSKE 
DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA

17. člen
(1) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostin-

skega obrata med turistično sezono, od 1. junija do vključno 
30. septembra, v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih in 
podobno, na podlagi pridobljenega soglasja občinske uprave 
pa lahko tudi izven turistične sezone.

(2) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega 
obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali z 
napravami, ki so prirejene v ta namen.

18. člen
Gostinska dejavnost iz prvega odstavka prejšnjega člena 

se na območju Občine Tolmin lahko opravlja znotraj naslednje-
ga časovnega okvira:

– na območju stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00 in 
24.00, ob petkih in sobotah med 9.00 in 1.00 naslednjega dne,

– izven območja stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00 
in 1.00 naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 9.00 in 2.00 
naslednjega dne.

VII. UPRAVNI UKREP

19. člen
V primerih, ko občinska uprava ugotavlja ponavljajoče 

kršitve obratovalnega časa gostinskega obrata ali ponavljajo-
če druge prekrške, določene s predpisi s področja gostinstva, 
lahko poda pisni predlog za začasno ali trajno prepoved oprav-
ljanja gostinske dejavnosti pristojnemu tržnemu inšpekcijskemu 
organu.

VIII. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostin-
skih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejav-
nost na območju Občine Tolmin (Primorske novice, Uradne 
objave, št. 22/06).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 321-0023/2013
Tolmin, dne 19. junija 2013

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

2122. Odlok o koncesiji za gradnjo in obratovanje 
žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše 
pri Ponikvah

Na podlagi 20., 21., 26. in 27. člena Zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) in 
21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 
2013 sprejel

O D L O K
o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške 

naprave – vlečnice na smučišču Suše  
pri Ponikvah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se določi-

jo pogoji koncesije, podelitev koncesije, prenos in prenehanje 
koncesijske pogodbe in odgovornost za škodo iz naslova kon-
cesije za gradnjo in obratovanje žičniške naprave za prevoz 
oseb – vlečnice (v nadaljnjem besedilu: vlečnica) v dolžini 
približno 250 metrov na smučišču Suše pri Ponikvah. Vlečnica 
bo potekala po nepremičninah parc. št. 1155/1, 1155/2, 1157 
in 1148/1, vse k.o. 2245 – Ponikve.

2. člen
Prevoz oseb z vlečnico, ki je predmet koncesije po tem 

odloku, ni gospodarska javna služba.

3. člen
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključ-

no pravico graditi vlečnico, ki je predmet koncesije.

4. člen
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 

slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. PODELITEV KONCESIJE

5. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, na pod-

lagi prijave na razpis in po izvedenem izbirnem postopku, 
ki ga opravi komisija na podlagi vnaprej določenih kriterijev. 
Koncesija se podeli s sklenitvijo koncesijske pogodbe, ki jo s 
koncesionarjem kot koncedent sklene občina.

6. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-

narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta 

župan.

7. člen
Vloga za prijavo na razpis za pridobitev koncesije mora 

vsebovati:
– navedbo točne lokacije vlečnice in njene zmogljivosti;
– način obratovanja vlečnice;
– podatke o obstoječi in predvideni turistični opremljeno-

sti območja in gostoti poselitve območja v neposredni bližini 
lokacije vlečnice;

– podatke o dostopnosti do vlečnice in podatke o ustre-
znem številu parkirnih mest;

– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih 
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno 
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za 
zasneževanje in podobno);
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– izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s prepustnostjo 
smučišča;

– vozni red vlečnice in obratovalni čas.

8. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti;
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen 

za izvajanje žičniške dejavnosti;
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so 

z zakonom predpisana;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obve-

zne dajatve;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico.
(2) Koncesionar priloži k vlogi za pridobitev koncesije doka-

zila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prve, druge, 

tretje in šeste alinee prvega odstavka tega člena, mora naj-
kasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti 
osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje pogoje 
iz prve, druge, tretje in šeste alinee prvega odstavka tega člena.

III. POGOJI KONCESIJE

9. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje 40 let. Rok iz prejšnjega 

stavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, 

vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena 
koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na 
stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška 
naprava v času podaljšanja koncesije varno obratovala. Konce-
sionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najkasneje 
šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila koncesija 
pridobljena. Koncesija se v obdobju, za katerega je bila podalj-
šana, izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene 
aneks h koncesijski pogodbi.

IV. PRENOS IN PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE

10. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo 

samo z dovoljenjem Občinskega sveta Občine Tolmin.

11. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

12. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z odpovedjo zaradi bistvenih kršitev koncesijske pogodbe;
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe;
– s prenosom lastništva na žičniških napravah;
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.

13. člen
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši ta odlok ali druge predpise, ki urejajo 

žičniške naprave;
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami 

pristojnih državnih ali občinskih organov, ki se nanašajo na žič-
niško napravo in njeno obratovanje;

– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem 
žičniške naprave in se koncesionar in koncedent ne dogovorita 
drugače;

– če koncesionar v roku 6 mesecev po koncu veljavnosti 
obratovalnega dovoljenja ne pridobi novega obratovalnega 
dovoljenja.

(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom kon-
cesije dati primeren rok za odpravo ugotovljenih kršitev.

(3) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe 
o odvzemu koncesije.

14. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja 

odstraniti žičniško napravo in objekte ter na zemljišču vzposta-
viti prejšnje stanje, razen če se koncedent in koncesionar ne 
dogovorita drugače. Koncesionar izdela program odstranitve 
žičnice, h kateremu mora dati soglasje koncedent. Odstranitev 
žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

V. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

15. člen
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v 

skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

16. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 

ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti obratovanja 
žičniške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabni-
kom ali drugim osebam.

17. člen
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo 

pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti obratovanja žič-
niške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom 
ali drugim osebam. Obseg zavarovanja se določi s koncesijsko 
pogodbo.

VI. KONČNA DOLOČBA

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

Republike Slovenije.

Št. 376-0001/2013
Tolmin, dne 19. junija 2013

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Tolmin za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Tolmin za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 (Uradni 

list RS, št. 28/13) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, 
da se glasi:
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»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 12.856.889,37

TEKOČI PRIHODKI 10.625.173,16

70 DAVČNI PRIHODKI 8.972.402,00

700 Davki na dohodek in dobiček 8.199.932,00

703 Davki na premoženje 530.170,00

704 Domači davki na blago 
in storitve 242.300,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.652.771,16

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.498.176,01

711 Takse in pristojbine 5.000,00

712 Denarne kazni 8.900,00

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 23.406,63

714 Drugi nedavčni prihodki 117.288,52

72 KAPITALSKI PRIHODKI 894.797,67

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 526.185,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev 368.612,67

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.336.918,54

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 742.826,72

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 594.091,82

II. SKUPAJ ODHODKI 15.912.608,69

40 TEKOČI ODHODKI 3.146.915,47

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 523.774,96

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 88.463,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.510.919,99

409 Sredstva, izločena v rezerve 23.757,52

41 TEKOČI TRANSFERI 4.722.482,97

410 Subvencije 142.363,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.039.695,50

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 267.747,23

413 Drugi tekoči domači transferi 2.272.677,24

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.682.963,67

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 7.682.963,67

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 360.246,58

431 Investicijski tansferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 92.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 268.246,58

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –3.055.719,32

III./1 PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) –3.093.284,32

III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.755.774,72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.583,68

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.583,68

750 Prejeta vračila danih posojil 1.999,68

752 Sredstva kupnin iz naslova 
privatizacije 4.584,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.380,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.380,00

442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 1.380,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 5.203,68

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 878.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 878.000,00

500 Domače zadolževanje 878.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA 0,00

550 Odplačila dolga 0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH –2.172.515,64

X. NETO ZADOLŽEVANJE 878.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE 3.055.719,32

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2012 2.172.515,64

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0032/2012
Tolmin, dne 19. junija 2013

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Tolmin za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 
2013 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Tolmin za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2014 (Uradni 

list RS, št. 28/13) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI 14.655.736,47

TEKOČI PRIHODKI 10.561.236,21

70 DAVČNI PRIHODKI 8.969.802,00

700  Davki na dohodek in dobiček 8.199.932,00

703  Davki na premoženje 530.170,00

704  Domači davki na blago in storitve 239.700,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.591.434,21

710  Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.490.252,21

711  Takse in pristojbine 5.000,00

712  Denarne kazni 8.900,00

713  Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 17.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki 69.782,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.094.500,26

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 956.197,61

741  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 3.138.302,65

II. SKUPAJ ODHODKI 14.657.856,15

40 TEKOČI ODHODKI 2.805.501,42

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 523.536,20

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 88.463,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.048.974,22

409 Sredstva, izločena v rezerve 144.528,00

41 TEKOČI TRANSFERI 4.727.845,69

410 Subvencije 142.363,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.056.042,38

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 267.778,93

413 Drugi tekoči domači transferi 2.261.661,38

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.781.278,02

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 5.781.278,02

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.343.231,02

431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 32.000,00

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 1.311.231,02

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.119,68

III./1 PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) –39.684,68

III./2 TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 3.027.889,10

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 2.174,68

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 2.174,68

750 Prejeta vračila danih posojil 1.999,68

752 Sredstva kupnin iz naslova 
privatizacije 175,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 55,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 55,00

442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 55,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 2.119,68

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA 0,00

550 Odplačila dolga 0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE 0,00

XI. NETO FINANCIRANJE 2.119,68

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2013 0,00

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0033/2012
Tolmin, dne 19. junija 2013

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.
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BELTINCI

2125. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave Občine 
Beltinci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10) in 
16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Ob-
činski svet Občine Beltinci na 25. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Občine Beltinci

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci (v nada-
ljevanju: odlok; Uradni list RS, št. 105/03).

2. člen
V odloku se v vseh členih, ki vsebujejo besedi »tajnik 

občine« doda za tema besedama tekst »oziroma direktor ob-
činske uprave.«

3. člen
V 33. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »Občinska 

inšpekcija in redarstvo sta tudi prekrškovna organa.

4. člen
Doda se nov 33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen
Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi ob-

činami, se lahko ustanovijo organi skupne občinske uprave.
Njihova organizacija, pristojnosti in naloge, se določijo s 

posebnim odlokom.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2013-25-315/5
Beltinci, dne 13. junija 2013

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

2126. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika 
o dodeljevanju državnih pomoči na področju 
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Beltinci

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni 
list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 25. redni 
seji dne 13. 6. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih 

pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci

1. člen
V 1. členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na 

področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja na ob-

močju Občine Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, 
št. 101/07) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Pravna podlaga za izvajanje ukrepov po de minimisu v 
kmetijskem sektorju je v Uredbi komisije (ES) št. 1535/2007 z 
dne 20. december 2007 ter uporaba členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomočeh de mininimis v sektorju kmetijske proizvodnje (v 
nadaljevanju: Uredba komisije (ES) št. 1535/2007).«

2. člen
V 5. členu pravilnika se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) 

št. 1535/2007 z dne 20. december 2007 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske 
proizvodnje se dodeljujejo za naslednji namen:

– podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti 
tal.«

3. člen
Za 19. členom pravilnika dodajo novi 19.a do 19.c členi, 

ki se glasijo:

»19.a člen
(Uredba komisije (ES) št. 1535/2007)

Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de 
minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, kot so navedeni v 
prilogi I PDEU in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
ter imajo stalno bivališče v Občini Beltinci.

19.b člen
Skupna pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kate-

remu koli upravičencu ne sme presegati 7.500,00 EUR bruto v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na 
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodelje-
na pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom 
davka ali drugih dajatev.

19.c člen
Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal
1. Cilji pomoči:
Ohranjanje oziroma povečevanje rodovitnosti tal
2. Razlogi za ukrepanje:
Visoka kislost tal na območju Občine Beltinci ima neu-

godne vplive na pridelavo kmetijskih rastlin. Podpora je zaradi 
tega namenjena zmanjševanju kislosti tal in s tem ohranjanju 
oziroma povečevanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč.

3. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v 

Občini Beltinci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
4. Upravičeni stroški:
Subvencionirajo se:
a) sredstva za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve 

moke, agro apna …),
b) stroški analize zemlje.
5. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nakupa sredstva oziroma 

stroškov analize zemlje.
6. Pogoji za pridobitev sredstev:
za ukrep pod 4a:
– s strani nosilca kmetijskega gospodarstva (upravičenca) 

plačani račun za nakup apnenčeve moke, agro apna, predlo-
žen v občinski upravi k subvencijski vlogi za ta ukrep,

– k subvencijski vlogi predložen načrt apnenja, ki vsebuje 
časovnico apnenja na istem kmetijskem zemljišču (na vsaka 
tri leta) in predvideno količino apnenčeve moke oziroma agro 
apna/ha,

– posameznemu upravičencu se lahko subvencionira naj-
več 1500 kg apnenčeve moke oziroma 800 kg agro apna/ha.
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za ukrep pod št. 4b:
– s strani nosilca kmetijskega gospodarstva (upravičenca) 

plačani račun za izdelavo analize zemlje, predložen v občinski 
upravi k subvencijski vlogi za ta ukrep«.

4. člen
V 20. členu pravilnika se naslov dopolni, tako da se konča 

z besedilom:
»in sedmi odstavek 3. člena Uredbe komisije (ES) 

št. 1535/2007).«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2013-25-316/V
Beltinci, dne 13. junija 2013

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

ČRNOMELJ

2127. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka 
o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj 
– 1. faza«, sklop 1

Na podlagi členov 61., 61.a in 61.b v povezavi s sed-
mim odstavkom 96. 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) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 
21. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

»Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj 
– 1. faza«, sklop 1

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza, Uradni list RS, 
št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03 in 38/06 (v nadaljevanju: ZN 
Danfoss). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v na-
daljevanju: SDZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. 
pod številko OPPN-L4/2013 v juniju 2013.

(2) Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega na-
črta meri približno 2.100 m2 in obsega del zemljišča s parc. 
št. 1061/20, k.o. Črnomelj.

2. člen
V 4. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Na zahodni strani kompleksa se zahodno od obstoječega 
energetskega objekta in vzporedno z zahodno obvoznico me-
sta Črnomelj postavi proizvodni objekt in komisionirnica (pakir-
nica), ki nadomesti obstoječi skladiščni šotor.«

3. člen
V 5. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se 

glasi: »Proizvodni objekt in komisionirnica: tlorisna velikost 
je 45,00 m x 45,00 m, z dopustnimi odstopanji do +,- 10 %. 
Streha objekta je ravna (z minimalni naklonom, skrita za 
atiko), v svetli barvi, kritina ni bleščeča. Višina objekta je do 
13,50 m. Konstrukcija je kombinirana montažna betonska in 

kovinska. Fasade: izvedba naj bo montažna z izolacijski pa-
neli ali monolitna. Fasada je v svetlih tonih. Dostop v objekt 
se uredi z dvorišča s severne strani. Oblikovanje objekta je 
enostavno in usklajeno z obstoječimi objekti v industrijskem 
območju.«

4. člen
V 25. členu se za III. etapo doda nova IV. etapa, ki se gla-

si: »IV. etapa: – proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica).«

KONČNE DOLOČBE

5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo 

v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Občine 
Črnomelj in sedežu Upravne enote Črnomelj.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2013
Črnomelj, dne 27. junija 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2128. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev javnih služb in cen 
za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine 
Črnomelj na 21. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 

izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo 
infrastrukture v Občini Črnomelj

1. člen
Občinski svet Občine Črnomelj na predlog JP Komuna-

la Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na področju Občine Črnomelj, potrjuje Elaborat o obli-
kovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne 
odpadne in padavinske vode, čiščenje komunalne odpadne 
in padavinske vode, zbiranje določenih vrst komunalnih od-
padkov ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastruk-
ture teh dejavnosti.

2. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja sto-

ritev OSKRBE S PITNO VODO
Cena storitve je 0,8469 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
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Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
v € na mesec

DN </ = 20 1,00 7,360
20 < DN <40 3,00 22,080
40 </ = DN < 50 10,00 73,600
50 </ = DN < 65 15,00 110,400
65 </ = DN < 80 30,00 220,800
80 </ = DN <100 50,00 368,000
100 </ DN <150 100,00 736,000
150 </ = DN 200,00 1.472,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo pre-
glednico.

3. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev 

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD
Cena storitve je 0,2207 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
DN </ = 20 1,00 4,920
20 < DN <40 3,00 14,760
40 </ = DN < 50 10,00 49,200
50 </ = DN < 65 15,00 73,800
65 </ = DN < 80 30,00 147,600
80 </ = DN <100 50,00 246,000
100 </ DN <150 100,00 492,000
150 </ = DN 200,00 984,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja stori-

tev, VEZANIH NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMU-
NALNE ČISTILNE NAPRAVE

Cena storitve je 0,1951 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, 
da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
DN </ = 20 1,00 3,240
20 < DN <40 3,00 9,720
40 </ = DN < 50 10,00 32,400
50 </ = DN < 65 15,00 48,600
65 </ = DN < 80 30,00 97,200

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
80 </ = DN <100 50,00 162,000
100 </ DN <150 100,00 324,000
150 </ = DN 200,00 648,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se 
obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

5. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja stori-

tve ČIŠČENJA KOMUNALČNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VOD

Cena storitve je 0,4623 € za m3, (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
DN </ = 20 1,00 3,240
20 < DN <40 3,00 9,720
40 </ = DN < 50 10,00 32,400
50 </ = DN < 65 15,00 48,600
65 </ = DN < 80 30,00 97,200
80 </ = DN <100 50,00 162,000
100 </ DN <150 100,00 324,000
150 </ = DN 200,00 648,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

6. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja sto-

ritve ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPAD-
KOV

Cena storitve je 0,1155 € za kg, (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 

20 kg odpadkov na mesec, 1m2 poslovnih površin pa 2,07 kg 
odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0231 za kg, (brez 
DDV).

7. člen
Občina Črnomelj bo subvencionirala 25 % cene omrežni-

ne za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih 
odpadnih in padavinskih vod, čiščenje komunalnih odpadnih 
in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in 
MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, 
ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Uporabnikom, ki nimajo možnosti oskrbe s pitno vodo iz 
javnega vodovodnega omrežja in se ne ukvarjajo s pridobitno 
dejavnostjo, bo Občina Črnomelj subvencionirala 100 % cene 
omrežnine za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN.

Občina Črnomelj in izvajalec gospodarskih javnih služb 
JP Komunala d.o.o. Črnomelj razmerja v zvezi z najemnino 
infrastrukture in subvencijami uredijo s Pogodbo o poslovnem 
najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infra-
strukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

8. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Črnomelj, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa 
oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik 
objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 
KS Stari trg, Hydrovod Kočevje, oblikuje cenik za to področje 
skladno s tem sklepom in ga objavi na krajevno običajen način 
in na svoji spletni strani.
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9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 
2013 naprej.

Št. 354-59/2013
Črnomelj, dne 27. junija 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

ILIRSKA BISTRICA

2129. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska 
Bistrica v obdobju julij–september 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 34. člena 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 
18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila 
Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 
16. izredni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica  

v obdobju julij–september 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. julija do 30. septembra 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 11/11 – UPB4, 110/11 – 
ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št 108/11; v nada-
ljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih sred-
stev v enakem obdobju lani, torej od 1. julija do 30. septembra 
lanskega leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju 
1. julij–30. september 2012 je znašal 4.265.168 evrov.

Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF 
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega finan-
ciranja lahko povečajo ali zmanjšajo.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe Zakona o izvr-

ševanju proračuna Republike Slovenije, in Odloka o proračunu 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2012.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta realiziranega v enakem obdobju lani.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 
nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun 
občine za leto 2013.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 328.171 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2013 dalje.

Št. 410-214/2012
Ilirska Bistrica, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

NOVA GORICA

2130. Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov 
odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine

Na podlagi petega odstavka 26. člena in drugega odstav-
ka 31. člena Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega 
značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96) 
ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12) izdajam

S K L E P
o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza 

nepravilno parkiranih vozil in ležarine

1.
V Sklepu o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza 

nepravilno parkiranih vozil in ležarine (Uradne objave št. 20/01 
in Uradni list RS, št. 9/05) se prva alinea prvega odstavka 
1. točke spremeni, tako da se glasi:

»– 0,90 € (DDV vključen v ceno) za enourno parkiranje na 
modrih conah v Mestni občini Nova Gorica.«

in doda nove alinee:
»– letna karta za parkiranje na modrih conah v Mestni 

občini Nova Gorica znaša 358,20 € (DDV vključen v ceno);
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– mesečna karta za parkiranje na modrih conah v Mestni 
občini Nova Gorica znaša 38,33 € (DDV vključen v ceno);

– trimesečna karta za parkiranje na modrih conah v Me-
stni občini Nova Gorica znaša 107,50€ (DDV vključen v ceno);

– polletna karta za parkiranje na modrih conah v Mestni 
občini Nova Gorica znaša 195,00 € (DDV vključen v ceno);

– paket parkirnih listkov – taloni – Karnet 1 (11 kos) za 
parkiranje na modrih conah v Mestni občini Nova Gorica znaša 
7,08 € (DDV vključen v ceno);

– paket parkirnih listkov – taloni – Karnet 2 (22 kos) za 
parkiranje na modrih conah v Mestni občini Nova Gorica znaša 
14,17 € (DDV vključen v ceno).«

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi višine parkirnine (Uradne objave št. 17/99).

3.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.

Št. 371-149/2009-16
Nova Gorica, dne 26. junija 2013

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

RADEČE

2131. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za zahodni del območja urejanja 
počitniškega naselja Brunška Gora – BG14 
v Občini Radeče

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter 18. člena Statuta 
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 
92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 21. redni seji dne 
18. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za zahodni del območja urejanja počitniškega 
naselja Brunška Gora – BG14 v Občini Radeče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja 
Brunška Gora – BG14 (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal 
AR Projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 31/12 in je sestavni del tega 
odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v skladu 
s prostorskimi sestavinami Občinskega prostorskega načrta 
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu 
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08, 108/09, 57/12).

II. VSEBINA

2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PRO-

STORA

III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN zajema:
(1) Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta 

je del enote urejanja v OPN (Uradni list RS, št. 99/11) BG14 – 
počitniško naselje Brunška Gora. OPPN je v zahodnem delu 
enote urejanja BG14. Območje OPPN je na vzhodni in južni 
strani omejena z javno cesto JP342011 Hotemež–Brunk, na 
severni in zahodni strani pa s kmetijskimi površinami.

(2) Obravnavano območje OPPN s parcelnimi št. 720/6 
in 720/8 k.o. Hotemež v naravi predstavlja nelegalno zazidano 
parcelo. Območje parcelnih št. 592 – del, 723 – del, 724/3 in 
724/4 k.o. Hotemež pa predstavlja nepozidano stavbno zemlji-
šče – travnik.

(3) Velikost območja OPPN znaša cca 9800,00 m2.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Za celotno ureditveno območje BG 14 je v skladu z 
Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče 
(Uradni list RS, št. 99/11) predviden občinski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN). Ker občina trenutno še ne pristopa k celoviti 
izdelavi OPPN za celotno ureditveno enoto BG 14, je predmet 
tega odloka zgolj območje iz 3. člena tega odloka.

(2) S tem načrtom se uredi tudi prometna dostopnost, 
izven območja OPPN pa potekajo tudi priključitve na električno, 
kanalizacijsko, vodovodno omrežje.

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Občinski podrobni prostorski načrt v I. fazi omogoča na 
parcelah št. 720/6 in 720/8 k.o. Hotemež legalizacijo stanovanj-
ske hiše z možnostjo rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter 
legalizacijo in rekonstrukcijo garaže s prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

Na preostalih parcelah št. 592 – del, 723 – del, 724/3 in 
724/4, k.o. Hotemež se predvidi v II. fazi možnost umestitve 
objektov s komunalno ureditvijo.

Usklajen predlog je izdelan na podlagi sklepa o pripravi 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del 
območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora (Uradni 
list RS, št. 77/12), pridobljenih smernic in strokovnih podlag, ki 
so navedeni v točki 12.0 z upoštevanjem veljavne prostorske 
zakonodaje.

VI. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
IN GRADNJO

6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejav-

nosti:
– stanovanjska dejavnost.

7. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, 

oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
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– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z 

veljavno zakonodajo in pod pogojem, da jih je mogoče skladno 
vključiti v naselbinsko strukturo.

8. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu-

stnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti,
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in 

energetska infrastruktura),
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno 

na podlagi obstoječih predpisov,
– zelene površine.

9. člen
Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 

je pri oblikovanju novih objektov ter ureditve zunanjih površin 
ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih ele-
mentov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja 
v njegovi morfologiji.

Počitniške hiše, bungalovi
– lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji;
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji, so 

dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjati min. razmerje 
med stranicami 1:1,2 do 1:2.

Tloris osnovnega volumna objekta mora biti podolgovate 
oblike.

– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + M z vko-
pano ali delno vkopano kletjo. Najvišja višina objekta največ do 
8,00 m merjeno od kote nad koto pritličja. Kota pritličja je največ 
30 cm nad koto višje ležečega urejenega terena ob stavbi;

– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna;
– kota pritličja: Kota pritličja je največ 30 cm nad koto višje 

ležečega urejenega terena ob stavbi;
– kolenčni zid: do 1,00 m;
– streha: simetrične dvokapnice ali večkapnice s čopi 

ali brez. Naklon strešine 30º–45º; sleme osnovnega objekta 
praviloma vzporedno z daljšo stranico objekta. Kritina drobne 
strukture, barva se prilagaja prevladujoči barvi v naselju. Svetle 
barve niso dopustne;

– fasada: priporočljiv je sodoben arhitekturni pristop pri 
oblikovanju zunanjščine objektov, vendar naj v masah in formi 
sloni na tradiciji lokalnega stavbarstva, tako, da objekti ne bodo 
negativno vplivala na kvaliteto prostora. Finalna obdelava fasad 
je klasični zaglajeni omet v svetlih, pastelnih barvah in v tra-
dicionalnih materialih (kamen, steklo, les). Dovoljena izvedba 
balkonov in lož. Pri fasadah je možna kombinacija več barv;

– oblikovanje odprtin: odprtine v fasadi naj bodo pokončno 
podolgovate.

Lahko tudi vzdolžno podolgovate, tako, da bodo v skladu 
s celotnim izgledom fasade

– osvetlitev mansarde: dopustna so strešna okna ali kla-
sične frčade;

– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek 
do počitniških hiš bo izveden iz javne poti. Manipulativne po-
vršine na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del 
parcele se hortikulturno uredi z avtohtono zasaditvijo.

Pri zunanji ureditvi celotnega območja je možna tudi gra-
dnja ali zasaditev ograj max višine 1,80 m med posameznimi 
zemljiškimi parcelami na podlagi obstoječih predpisov.

10. člen
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave ve-

zane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (most, 
cesta, parkirišča in podobno), postavitev cestne in urbane 
opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte 
zvez in telekomunikacij.

Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s 
tem odlokom ni določeno drugače:

– cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča 
se asfaltirajo ali tlakujejo,

– cestna in urbana oprema se lahko gradi skladno na 
podlagi obstoječih predpisov.

VII. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE 
OBMOČJA

11. člen
Prometno omrežje:
Območje OPPN za zahodni del območja urejanja počitni-

škega naselja Brunška Gora se prometno navezuje na občin-
sko cesto, ki je kategorizirana kot javna pot JP342011 Hote-
mež–Brunk. Investitorji morajo obstoječo makadamsko pot, ki 
poteka po zemljiščih s parc. št. 724/2, deloma tudi po zemljišču s 
parc. št. 724/3 in 723 vse k.o. Hotemež urediti v cestni priključek, 
ki se priključuje na lokalno cesto. Priključevanje mora biti varno 
in pregledno, zagotovljeno mora biti polje preglednosti. V polju 
preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih kultur, 
postavljati predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi 
oviralo preglednost. Od roba cestnega telesa morajo biti ograje 
oziroma razraščene grmovnice odmakjene minimalno 1 meter 
in ne smejo biti višje 1,80 m. Ograje ne smejo zmanjševati 
preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih ko-
munalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, 
pa ne smejo presegati višine 0,80 m. Na kompleksu zemljiške 
parcele je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako da 
se prepreči vzratno vključevanje na cesto.

Trase obstoječega in predvidenega cestnega omrežja so 
razvidne iz grafične priloge št. 4.

12. člen
Fekalna kanalizacija:
Na podlagi smernic JP Komunala Radeče d.o.o. je razvi-

dno, da na širšem območju predvidenega OPPN še ni zgrajeno 
javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje z čistilno napra-
vo. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnavanem 
območju je potrebno fekalne vode odvajati v malo čistilno 
napravo dimenzionirano za predvidene obremenitve skladno 
z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Na pred-
videnem območju se za parcele št. 720/6 in 720/8 k.o. Hotemež 
zgradi individualna MKČN velikosti 6PE, za ostale parcele pa 
je možno v II. fazi zgraditi tudi skupno MKČN velikosti 16PE. 
Izpust odpadne vode iz MKČN se določi na podlagi geološke-
ga poročila. Čistilna naprava mora biti vgrajena na lokaciji, ki 
bo omogočala dostop specialnemu vozilu za črpanje in odvoz 
odvečnega blata.

Meteorna kanalizacija:
Na podlagi smernic JP Komunala Radeče d.o.o. je raz-

vidno, da na širšem območju OPPN še ni zgrajena meteorna 
kanalizacija. Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in pe-
skolovov zbirajo v zadrževalnem bazenu. Za preliv meteornih 
vod se predvidi nova meteorna kanalizacija, ki poteka v cesti 
in se na severni strani v gozdu zaključi z iztokom razpršeno po 
pobočju oziroma se vodi v najbližji meteorni odvodnik.

Trase obstoječega in predvidenega kanalizacijskega 
omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 4.

13. člen
Vodovodno omrežje:
Iz smernic JP Komunala Radeče d.o.o. je razvidno, da je 

oskrba predvidenega objekta možna preko izgrajenega javne-
ga vodovoda PE 40 mm, ki poteka v neposredni bližini predvi-
dene gradnje. Počitniške enote bo možno priključiti na obstoje-
če sekundarno vodovodno omrežje. pri prečkanju makadamske 
poti se mora vodovodna cev PE 80, 40 (mm) PN 12,5 položiti v 
zaščitno PVC cev ustrezne nosilnosti, dimenzije DN 110 mm.
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Lokacije vodomernih jaškov se morajo nahajati praviloma 
na nepovoznih površinah, v neposredni bližini objekta kot so 
zelenice ali druge pohodne površine. V primeru, ko se jašek 
nahaja na območju povoznih površin, mora biti jašek opre-
mljen s povoznim pokrovom. Na trasi vodovoda ni dovoljena 
gradnja nadzemnega in podzemnega objekta, saditi dreves in 
drugih trajnih nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. 
Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m pod koto terena. 
Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz 
nodularne litine. Minimalni odmik novih objektov od javnega 
vodovoda znaša 3,00 m. Predvideni objekti se navezuje na 
obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.

Trase obstoječega in predvidenega vodovodnega omrež-
ja so razvidne iz grafične priloge št. 4.

14. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za na-

pajanje objekta na parcelah št. 720/6 in 720/8 k.o. Hotemež 
na obstoječe NN omrežje. Za gradnjo objektov v II. fazi pa 
je potrebno izvesti nov nizkonapetostni izvod iz TP Brunška 
Gora, ki pa ni predmet OPPN. V bližini poteka obstoječe NN 
omrežje, ki ga je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor pri 
načrtovanju objektov v prostor.

Trase obstoječega in predvidenega energetskega omrež-
ja so razvidne iz grafične priloge št. 4.

15. člen
Optično in TK omrežje:
Na območju urejanja ni glavnih TK vodov.
Kolikor bodo potrebe po novih TK storitvah, bo potrebno 

preveriti zmogljivost obstoječega TK omrežja. Če te ne bodo 
ustrezale novim potrebam, je treba dograditi obstoječe omrežje.

16. člen
Odpadki:
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče 

komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravlja-
vec odvoza odpadkov.

Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen special-
nim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Na obravnavanem območju OPPN naj se v prostor umesti 
tudi zbiralnica (ekološki otok) za ločeno zbiranje komunalne 
odpadne embalaže.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni rav-
nati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Radeče.

17. člen
Ogrevanje objektov:
Ogrevanje objektov je predvideno kot:
– na območju urejanja je za ogrevanja objektov dovoljeno 

postaviti rezervoar za kurilo olje ali utekočinjeni naftni plin,
– dovoljenje so drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa, 

toplotna črpalka …).

VIII. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV  

IN OHRANJANJE NARAVE

18. člen
Na območju predvidenega OPPN ni objektov ali območij 

kulturne dediščine. Tudi z vidika arheoloških ostalin, poseben 
pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben. Zaradi 
odsotnosti možnosti vpliva na kulturno dediščino smernice in 
končna mnenja niso potrebna.

19. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega. 

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnava-

no območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), uvršča v 
območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim 
posegom ne bodo presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa 
Ldvn za III. stopnje varstva pred hrupom. Omilitveni in zaščitni 
ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in vzdr-
ževanje strojev in mehanizacije. V smislu monitoringa hrupa 
je potrebno:

– meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih 
gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta. 
Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je 
potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščite,

– skladno z 82. členom ZVO-1 je potrebno pred začetkom 
obratovanja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naprave iz 
14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 105/05),

– upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa hrupa v skladu s Pravilnikom o prvih 
meritvah in obratovalnim monitoringom hrupa za vire hrupa ter 
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02), 
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni 
list RS, št. 105/05) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 121/04). V primeru, da se pri prvih 
meritvah ugotovi, da je objekt nepomemben vir hrupa, nadaljnji 
obratovalni monitoring ni potreben.

20. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati 

mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in 
srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07). Di-
movodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo 
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo 
presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni 
uredbi.

21. člen
Varstvo voda:
Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane smer-

nice MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Spodnje 
Save.

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je potrebno urediti v 
skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obve-
zne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 109/07 in 33/08) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 47/05, 45/07) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 45/07). Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno dosledno 
upoštevati zaključke predloženega geomehanskega poročila. 
Odvod padavinskih vod mora biti načrtovan tako, da ne bo ne-
nadzorovanega odvajanja voda po erozivnih oziroma plazovitih 
zemljiščih.

V neposredni bližini območja obravnavanega OPPN ni 
vodotokov in območja vodnih virov.

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo čistilne naprave,
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih 

površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega 
bazena v meteorno kanalizacijo.

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na pod-
lagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje.
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22. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih 

površin:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z ur-

banih površin je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih 
vod na parceli, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (trav-
nate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.

23. člen
Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave 

(zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih 
območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju ZON-UPB), zato 
pridobivanje naravovarstvenih smernic in mnenja ni potrebno.

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

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

24. člen
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno 

omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni 
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med 
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zi-
dovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo 
biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala. V primeru 
požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno 
do objektov. Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju 
Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi 
projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požar-
ne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam 
od Uprave RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere 
študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje pred-
pisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova 
požarne varnosti.

Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila 

za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obrav-
navanega OPPN se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene 
potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za okolje in 
prostor – ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana) uvrščeno v VII. stopnjo 
MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimen-
zionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega 
– geotehničinega poročilo. V nobenem primeru se ne sme 
spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.

Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklo-

nišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, 
zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred voj-
nimi dejstvovanji. Ureditveno območje obravnavanega OPPN 
ne leži v bližini vodotokov zato ni ogroženo s poplavnostjo. Na 
območju OPPN prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in 
plazovitosti terena.

25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 

zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ure-
ditev zelenic.

X. ETAPE IZVAJANJA

26. člen
Ureditveno območje je v OPPN mogoče izvajati postopno 

v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih 

objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na 
celotnem območju.

Nov dovodni kabel iz TP Brunška Gora je možno izvesti 
naknadno oziroma takrat, ko se bo začela gradnja na ostalih 
parcelah št. 2, 3, 4, 5.

XI. NOVA PARCELACIJA

27. člen
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – 

oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. Dovoljuje 
se združitev in delitev parcel. V grafičnem delu OPPN je na 
parcelah št. 720/6 in 720/8, k.o. Hotemež objekt lociran na 
sedanje lastniško stanje. V preostalem delu se z predvideno 
novogradnjo počitniških objektov lahko parcele združujejo ali 
delijo. Maksimalna velikost parcele za gradnjo je 800 m2.

Dovoljen odmik zidu stanovanjskih in pomožnih objektov 
od sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. Kolikor investitor pridobi 
soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt 
z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno 
varnostne zahteve.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

28. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje tolerance:
– Lega objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi 

parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno 
v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen 
odmik od sosednjih parcel in varstveni pas ceste

– Predvidene umestitve objektov v prostor se lahko spre-
minjajo glede na začrtano gradbeno linijo če je to razvidno iz 
geološkega mnenja

– Horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradi 
manjšega tlorisa, pri čemer ni omejitev v »–«

– Dovoljena so odstopanja pri prometni, komunalni in 
energetski infrastrukturi, kjer je možno odstopanje potekov 
predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi 
lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to 
pogojujejo primernejši obratovalni parametri in bolj ekonomična 
investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo 
vsebinskega koncepta izvedbenega načrta

– Dovoljena je delitev parcele. Pri načrtu parcelacije je 
možno odstopanje, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zara-
di lastništva zemljišč in se nova parcelacija določi v projektni 
dokumentaciji za posamezni objekt.

XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA

29. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem obmo-

čju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objek-
tov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in 
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor: ob iz-
vedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati; 
po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni 
material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji 
prilagoditi sosednjemu zemljišču; pred pričetkom gradnje mora 
investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav 
in vodov gospodarske javne infrastrukture in vse ostale, ki so 
tangirani pri predmetni gradnji.

XIV. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

30. člen
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom 

odloči Občina Radeče. Na območju OPPN po prenehanju 
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njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila 
in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje 
OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierar-
hično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo 
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.

XV. KONČNE DOLOČBE

31. člen
Projekt iz 1. člena tega Odloka je stalno na vpogled pri pri-

stojni občinski službi v Občini Radeče in Upravni enoti Laško, 
Oddelek za okolje in prostor.

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe za posamezna področja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-6/2013
Radeče, dne 18. junija 2013

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

2132. Sklep o določitvi cen programov v Javnem 
zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – 
enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Za-
kona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09, 
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 
– ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05) in 18. člena Statuta Občine Radeče 
(Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) na 21. redni seji dne 
18. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem zavodu 
Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti 

Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013

l. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo (v €):

Dnevni  
program (Dn)

Poldnevni  
program (PDn)

Cena  
na uro

I. starostno 
obdobje 402,64 344,26
Kombinirani 
oddelek 360,02 307,82
II. starostno 
obdobje 340,27 290,93
Varstvo po urah 2,20
Cicibanove urice 2,00

2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen, je osnova 

za plačilo staršev. Program, v katerega je otrok vključen, se 
med letom ne more spreminjati. Cena programa je izračunana 
na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05), in ne vsebuje stroškov investicijskega vzdrže-

vanja in investicij ter dodatnih stroškov za otroka s posebnimi 
potrebami, na podlagi odločbe o usmeritvi.

3. člen
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka 

s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, 
obvestiti občino ustanoviteljico.

4. člen
Cena živil v dnevnem programu (Dn) znaša 1,51 € na 

dan, cena v poldnevnem programu (PDn) pa 1,33 € na dan.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini 

cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z 
odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.

5. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni 

programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako za-
četo uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu.

6. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat 

letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo 
so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en 
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

7. člen
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek 

staršev 50 % prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za 
program, ki ga otrok obiskuje.

8. člen
V primeru, ko gre za najmanj 30-dnevno odsotnost otroka 

zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi 
vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila pro-
grama vrtca, v katerega je otrok vpisan.

9. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od 

prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem 
Centru za socialno delo. V izjemnih primerih (nepričakovana 
zaposlitev staršev, sproščeno mesto v vrtcu ipd.), ko je otrok 
nepričakovano vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do 
znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan 
vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega pla-
čila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

10. člen
V primeru izjemnih okoliščin, ko Center za socialno delo 

poda mnenje, da gre za socialno ogroženo družino, lahko obči-
na pred izdajo odločbe o znižanem plačilu vrtca poda soglasje 
k oprostitvi plačila programa vrtca za starše, vendar ne več kot 
za 2 dohodkovna razreda.

11. člen
Cene programov in rezervacij v Javnem zavodu Osnovna 

šola Marjana Nemca Radeče – Enota vrtec Radeče začnejo 
veljati s 1. 9. 2013.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče 
Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011 (Uradni list 
RS, št. 88/11) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cene programov JZ OŠ Marjana Nemca Radeče 
Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011 (Uradni list 
RS, št. 38/12).

Št. 602-11/2013
Radeče, dne 18. junija 2013

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.
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SEMIČ

2133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev javnih služb in cen 
za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 14. člena Statuta Občine 
Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič 
na 20. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 

izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo 
infrastrukture v Občini Semič

1. člen
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala 

Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja na področju občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne in 
padavinske vode, čiščenje komunalne odpadne in padavinske 
vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omre-
žnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

2. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev 

OSKRBE S PITNO VODO.
Cena storitve je 0,8469 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
DN </ = 20 1,00 10,960
20 < DN <40 3,00 32,880
40 </ = DN < 50 10,00 109,600
50 </ = DN < 65 15,00 164,400
65 </ = DN < 80 30,00 328,800
80 </ = DN <100 50,00 548,000
100 </ DN <150 100,00 1.096,000
150 </ = DN 200,00 2.192,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo pre-
glednico.

3. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja sto-

ritev ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVIN-
SKIH VOD.

Cena storitve je 0,2207 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določene s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
DN </ = 20 1,00 3,010
20 < DN <40 3,00 9,030
40 </ = DN < 50 10,00 30,100
50 </ = DN < 65 15,00 45,150
65 </ = DN < 80 30,00 90,300
80 </ = DN <100 50,00 150,500
100 </ DN <150 100,00 301,000
150 </ = DN 200,00 602,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev, 

VEZANIH NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNAL-
NE ČISTILNE NAPRAVE.

Cena storitve je 0,1951 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna 
tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na 
dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera 
oziroma priključka Faktor Omrežnina  

v € na mesec
DN </ = 20 1,00 1,140
20 < DN <40 3,00 3,420
40 </ = DN < 50 10,00 11,400
50 </ = DN < 65 15,00 17,100
65 </ = DN < 80 30,00 34,200
80 </ = DN <100 50,00 57,000
100 </ DN <150 100,00 114,00
150 </ = DN 200,00 228,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se 
obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

5. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja stori-

tve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VOD.

Cena storitve je 0,4623 € za m3, (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
na mesec

DN </ = 20 1,00 1,140
20 < DN <40 3,00 3,420
40 </ = DN < 50 10,00 11,400
50 </ = DN < 65 15,00 17,100
65 </ = DN < 80 30,00 34,200
80 </ = DN <100 50,00 57,000
100 </ DN <150 100,00 114,00
150 </ = DN 200,00 228,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
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6. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena storitve je 0,1155 € za kg, (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 

20 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 2,07 kg 
odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0231 za kg (brez DDV).

7. člen
Občina Semič bo subvencionirala 35 % cene omrežni-

ne za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih 
odpadnih in padavinskih vod, čiščenje komunalnih odpadnih 
in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in 
MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, 
ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Občina Semič in izvajalec gospodarskih javnih služb JP 
Komunala d.o.o. Črnomelj razmerja v zvezi z najemnino infra-
strukture in subvencijami uredijo s Pogodbo o poslovnem naje-
mu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo 
in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

8. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa 
oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik 
objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

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

listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 
2013 naprej.

Št. 354-31/2013-5
Semič, dne 28. junija 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

ŠENTJUR

2134. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa 
o začetku priprave občinskega prostorskega 
načrta Občine Šentjur

Na podlagi 46. in prvega odstavka 98. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremem-
bami) ter skladno s 37. členom Statuta Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) sprejema 
župan Občine Šentjur

S K L E P
o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku 

priprave občinskega prostorskega načrta 
Občine Šentjur

1. Besedilo drugega odstavka 1. točke Sklepa o začet-
ku priprave občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 61/07) se dopolni in spremeni tako, da se glasi:

»V skladu s prehodnimi določbami novega Zakona o 
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) bo Obči-
na Šentjur postopek SPRO in PRO nadaljevala po določbah 
ZPNačrt, pri čemer se oba dokumenta združita v prostorski akt 
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN), ki ga bosta 
sestavljala Odlok o strateškem prostorskem načrtu Občine 
Šentjur ter Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine 
Šentjur.«

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

Št. 352-12/2004-(260)
Šentjur, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.
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VLADA
2135. Uredba o spremembah Uredbe o republiških 

priznavalninah na področju kulture

Na podlagi 90. in 91. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 
in 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o republiških 
priznavalninah na področju kulture

1. člen
V Uredbi o republiških priznavalninah na področju kulture 

(Uradni list RS, št. 70/03) se v drugem odstavku 4. člena druga 
alineja spremeni tako, da se glasi:

»– podatke o višini zadnje izplačane pokojnine pri Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke 
o višini pokojnin v drugih državah oziroma izjavo, da pokojnine 
v drugih državah ne prejema z izjavo o resničnosti in točnosti 
podatkov,«.

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

»5. člen
Republiška priznavalnina je enaka razliki med zneskom 

771,62 eura in višino predlagateljeve izplačevane pokojnine v 
Republiki Sloveniji in v drugih državah.

Znesek iz prejšnjega odstavka se letno uskladi s spre-
membo pokojnin v Republiki Sloveniji.

Prejemnik republiške priznavalnine je dolžan sporočiti 
spremembe podatkov o izplačevani pokojnini v Republiki Slo-
veniji in v tujini v 15 dneh od nastanka dejstva, ki vpliva na 
določitev višine republiške priznavalnine, ter nato vsako leto do 
konca januarja posredovati podatke o izplačevanih pokojninah 
za preteklo leto. Na podlagi spremenjenih dejstev minister po-
novno odloči o upravičenosti do priznavalnine in njeni višini.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Upravičenci, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe že priznano 

pravico do republiške priznavalnine po Uredbi o republiških 
priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/03), 
od 1. 1. 2013 do uveljavitve teh sprememb ohranijo pravico v 
dodeljenem znesku. Z uveljavitvijo te uredbe se višina prizna-
valnine uskladi z višino, določeno v 2. členu te uredbe.

Upravičenci, ki imajo pravico do republiške priznavalnine 
priznano po predpisih pred Uredbo o republiških priznavalninah 
na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/03), z uveljavitvijo te 
uredbe obdržijo pravico v dodeljenem znesku.

4. člen
Postopki za dodelitev republiške priznavalnine, o katerih 

pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno z odločbo, se 
dokončajo po določbah te uredbe.

5. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00716-3/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-3340-0002

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2136. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, 

obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa 
podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih 
knjig in evidenc zavezanca za davek

Na podlagi desetega odstavka 38. člena Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu 

in rokih za predložitev izpisa podatkov  
iz elektronsko vodenih poslovnih knjig  

in evidenc zavezanca za davek

1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predloži-

tev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in 
evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07, 126/07 
in 107/09) se v celotni prilogi »Vsebina, oblika in način izpisa 
podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc 
zavezanca za davek« stopnja »8,5 %« nadomesti s stopnjo 
»9,5 %« in stopnja »20 %« s stopnjo »22 %«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ne glede na 1. člen tega pravilnika zavezanec za davek 

obračunani davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: 
DDV) po stopnjah, ki sta veljali pred spremembo stopenj DDV 
na podlagi prvega in drugega odstavka 60.a člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), vpisuje v ustrezna 
polja (stolpce) posameznega izpisa, kot so bila določena pred 
uveljavitvijo tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Št. 007-478/2013
Ljubljana, dne 28. junija 2013
EVA 2013-1611-0120

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance

2137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 − uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 
– ORZSPJS49.a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 46/13) ter na podlagi 3. in 
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13 in 51/13) izdaja mini-
ster za notranje zadeve
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P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave  
v plačne razrede znotraj razponov plačnih 

razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih ra-
zredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 
20/12, 97/12, 47/13 in 51/13) se v drugem odstavku 2. člena v 
tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direk-
torat), Razpon plačnega razreda: 56–57« vrstica:
»
Direktorat za 
pravosodno 
upravo

B017103 Generalni direktor 
direktorata MIN 56

«
nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:

»
Direktorat za 
pravosodno 
upravo

B017103 Generalni direktor 
direktorata MIN 57

«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Št. 0100-317/2013/7
Ljubljana, dne 27. junija 2013
EVA 2013-2030-0079

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve in javno upravo

POPRAVKI

2138. Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih 
prostorskih ureditvenih pogojev za Občino 
Vrhnika

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPPP 
(106/10 – popr.), 43/11 – ZK-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 35/13) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. do-
pisni seji, ki je trajala od 21. 6. 2013 do 24. 6. 2013, je sprejel

P O P R A V E K
Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih 

ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
1. člen

Popravi se 9. člen Odloka o splošnih merilih in pogojih 
prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list 
RS, št. 1/95, 72/11 in 94/11).

2. člen
Briše se peta alineja prvega odstavka 9. člena odloka, 

ki se glasi:
»– v območjih brez izrazite gradbene linije obstoječih objek-

tov mora biti odmik novozgrajenega objekta vsaj 5 m od zunanje-
ga roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča.«

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

Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2013-1
Borovnica, dne 24. junija 2013

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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DRŽAVNI ZBOR
2062. Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zapo-

slovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v 
Republiki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v 
Evropsko unijo (ZUPOZDD) 6261

2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B) 6262

VLADA
2064. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v 

javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji 6263
2135. Uredba o spremembah Uredbe o republiških pri-

znavalninah na področju kulture 6408

MINISTRSTVA
2065. Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za 

prvo zaposlitev 6264
2066. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom 6265
2067. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju 

zakona o potnih listinah 6267
2068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu po-

tnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih 
odtisov 6267

2069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb 6267

2070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o subvencioniranju bivanja študentov 6270

2071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o označevanju čebelnjakov in stojišč 6270

2136. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, 
načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz 
elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc za-
vezanca za davek 6408

2137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi de-
lovnih mest direktorjev s področja javne uprave v 
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 6408

2072. Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasne-
ga ali občasnega dela 6272

2073. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v maju 2013 6274

USTAVNO SODIŠČE
2074. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategori-

zaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica, kolikor 
kategorizira javno pot "Ograje–Grebenje" v delu, 
ki poteka po zemljiščih parc. št. 576/2 in 576/3, 
obe k. o. Slemena 6274

2075. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kate-
gorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo 
mesto, kolikor kategorizira javno pot št. 795491 
"Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. 
št. 1756/12, k. o. Potov vrh 6275

BANKA SLOVENIJE
2076. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške 

kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po sta-
nju na dan 1. 6. 2013 6276

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2077. Splošni Akt o uporabi sistema RDS 6276
2078. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2013 6278
2079. Poročilo o gibanju plač za april 2013 6278

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2080. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in 

predelave nekovinskih rudnin Slovenije 6278
2081. Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično in gumar-

sko industrijo Slovenije vključno z njeno tarifno prilogo 6293

OBČINE
BELTINCI

2125. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delov-
nem področju občinske uprave Občine Beltinci 6397

2126. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 6397

BRASLOVČE
2082. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ 

OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu 
znižanju plačila programov vrtca za primer poči-
tniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni 6294

2083. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih 
objektov – kmetija Flere 6294

2084. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih 
objektov – kmetija Brinovec 6296

2085. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih 
objektov – kmetija Marovt 6297

2086. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 6298

VSEBINA
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BREZOVICA
2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladin-

skega klimatskega zdravilišča Rakitna (uradno 
prečiščeno besedilo) 6299

ČRNOMELJ
2127. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazi-

dalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1 6398
2128. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen iz-

vajanja storitev javnih služb in cen za uporabo 
infrastrukture v Občini Črnomelj 6398

GORENJA VAS - POLJANE
2088. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2013 6301

ILIRSKA BISTRICA
2129. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bi-

strica v obdobju julij–september 2013 6400

KOBARID
2089. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki 6302

2090. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbi-
ranja komunalnih in bioloških odpadkov 6304
KRŠKO

2091. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ob-
čine Krško 6304

2092. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo 
posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 
2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in 
poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime 
v letu 2013 6305

2093. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpra-
vo posledic neurja iz leta 2005 (plaz na Trški gori) 6305

2094. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine 
Krško 6306

2095. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč 
družini na domu v občini Krško 6306

2096. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti 
Občine Krško št. 1/2013 6307
LITIJA

2097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioni-
ranju varstva otrok 6307

2098. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v Občini Litija in znižanju plačil staršev 6307

2099. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 6308

LJUBLJANA
2100. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa 

v Mestni občini Ljubljana 6309
2101. Sklep o cenah storitev gospodarske javne službe 

pogrebne in pokopališke dejavnosti 6310
2102. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote 6310

LOŠKI POTOK
2103. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 

na območju Občine Loški Potok 6312
2104. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpa-

dne vode na območju Občine Loški Potok 6312
2105. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene sto-

ritve obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo 6313

2106. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Retje 6313
MEŽICA

2107. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Mežica 6314

2108. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica 6371
MOKRONOG - TREBELNO

2109. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene iz-
vajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Mokronog - Trebelno 6371

2110. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene iz-
vajanja storitev javne službe odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Mokronog - Trebelno 6372

NOVA GORICA
2130. Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov od-

voza nepravilno parkiranih vozil in ležarine 6400

RADEČE
2131. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za zahodni del območja urejanja počitni-
škega naselja Brunška Gora – BG14 v Občini 
Radeče 6401

2132. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu 
Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec 
Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013 6405

SEMIČ
2133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen iz-

vajanja storitev javnih služb in cen za uporabo 
infrastrukture v Občini Semič 6406

SLOVENSKA BISTRICA
2111. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski de-
javnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri 
Laporju 6373

2112. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Koro-
šec 6377

2113. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica 6381
2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski 
center Slovenska Bistrica 6384

2115. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz 
proračuna Občine Slovenska Bistrica 6385

2116. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu 6387

2117. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta 6387

SLOVENSKE KONJICE
2118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem 
načrtu Prevrat 6388

2119. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen pro-
gramov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih 
in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Ko-
njice 6389

ŠENTJUR
2134. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku 

priprave občinskega prostorskega načrta Občine 
Šentjur 6407

ŠKOFJA LOKA
2120. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za 

leto 2011 6390

TOLMIN
2121. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obrato-

valnega časa gostinskih obratov in kmetij, na ka-
terih se opravlja gostinska dejavnost na območju 
Občine Tolmin 6391

2122. Odlok o koncesiji za gradnjo in obratovanje žič-
niške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri 
Ponikvah 6393

2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Občine Tolmin za leto 2013 6394

2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Občine Tolmin za leto 2014 6395

POPRAVKI
2138. Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih pro-

storskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika 6409
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/13 
 
VSEBINA

48. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi 
skupnih službenih mest za opravljanje mejne kon-
trole 357

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

49. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ude-
ležbi Bolgarije in Romunije v Evropskem gospo-
darskem prostoru 362

50. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja in prepreče-
vanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja 362

51. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o poli-
cijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi 363

52. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Sr-
bije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih 
članov družine članov osebja diplomatskih pred-
stavništev ali konzulatov 363

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 55/13 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 1937
Javne dražbe 1976
Razpisi delovnih mest 1980
Druge objave 1982
Evidence sindikatov 1994
Objave gospodarskih družb 1995
Zavarovanja terjatev 1996
Objave sodišč 1997
Izvršbe 1997
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 1998
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1999
Oklici dedičem 1999
Oklici pogrešanih 2000
Preklici 2001
Zavarovalne police preklicujejo  2001
Spričevala preklicujejo  2001
Drugo preklicujejo  2001
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