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MINISTRSTVA
2295. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov 

o prostem delovnem mestu ali vrsti dela 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
javni objavi ter postopku posredovanja 
zaposlitve

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o urejanju 
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13) izdaja 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov o prostem 

delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje, javni objavi  
ter postopku posredovanja zaposlitve

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja 
podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela (v nadaljnjem 
besedilu: prosto delovno mesto) Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), način javne 
objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek po-
sredovanja zaposlitve.

2. člen
(sporočanje podatkov)

(1) Delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delov-
nem mestu zaradi:

– javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu,
– izvedbe posredovanja zaposlitve ali
– ugotavljanja obstoja ustreznih oseb v evidenci brezpo-

selnih oseb v postopkih izdaje dovoljenja za zaposlitev, modre 
karte EU, enotnega dovoljenja ali dovoljenja za začasno pre-
bivanje tujca, kateremu je dovoljenje za prebivanje izdano za 
druge namene, kot so zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če 
se tujec želi v Republiki Sloveniji zaposliti, kadar zakon, ki ureja 
zaposlovanje in delo tujcev, to zahteva.

(2) Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe 
v večinski lasti države zavodu sporočijo podatke o prostem de-
lovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta 
pri zavodu, lahko pa tudi zaradi posredovanja zaposlitve.

(3) Delodajalci iz zasebnega sektorja zavodu sporočijo 
podatke o prostem delovnem mestu, če želijo izvedbo posre-
dovanja zaposlitve, lahko pa tudi zaradi javne objave prostega 
delovnega mesta pri zavodu.

(4) V primeru, ko predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo 
tujcev, določajo obveznost kontrole trga dela, delodajalec na 
vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, 
enotnega dovoljenja ali dovoljenja za začasno prebivanje tujca, 
kateremu je dovoljenje za prebivanje izdano za druge namene 
kot so zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če se ta tujec želi v 
Republiki Sloveniji zaposliti, zavodu sporoči podatke o prostem 
delovnem mestu. Pred vložitvijo vloge lahko delodajalec na pred-
pisanem obrazcu zaprosi za pisno obvestilo o obstoju ustreznih 
kandidatov za zaposlitev v evidenci brezposelnih oseb.

3. člen
(vrsta podatkov)

(1) Sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje nasle-
dnje podatke:

– podatke o delodajalcu,
– podatke o prostem delovnem mestu,
– podatke o pogojih za opravljanje dela in
– opredelitev delodajalca o javni objavi prostega delov-

nega mesta.
(2) Če delodajalec želi objavo prostega delovnega mesta 

pri zavodu ali posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence 
iz 122. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, 
št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13), vsebuje sporočilo o prostem 
delovnem mestu tudi opredelitev roka za prijavo in načina 
prijave kandidatov.

(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov za za-
poslitev, vpisanih v evidence iz prejšnjega odstavka, lahko 
sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje tudi:

– opredelitev načina posredovanja kandidatov za zapo-
slitev,

– dodatne podatke o prostem delovnem mestu,
– druge podatke, povezane s postopkom posredovanja 

zaposlitve.
(4) Delodajalec lahko hkrati sporoči podatke o prostem 

delovnem mestu za več namenov.

4. člen
(način sporočanja podatkov o prostem delovnem  

mestu zavodu)
(1) Delodajalec zavodu sporoča podatke na obrazcu 

»Sporočilo o prostem delovnem mestu«. Obrazec z navodili 
za izpolnjevanje zavod objavi na svoji spletni strani.

(2) Delodajalec lahko izpolnjen obrazec iz prejšnjega od-
stavka zavodu dostavi osebno, po pošti, z uporabo e-storitev, 
ki jih zagotavlja zavod (v nadaljnjem besedilu: e-storitve) ali na 
drug način, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani.

(3) Zavod po prejemu sporočila o prostem delovnem 
mestu prejem potrdi, sporočilu dodeli registrsko številko ter ga 
vpiše v evidenco sporočil o prostih delovnih mestih.
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(4) Na podlagi evidentiranega sporočila o prostem delov-
nem mestu za namen javne objave ali posredovanja zaposlitve 
lahko delodajalec tri mesece po prejemu sporočila s strani 
zavoda slednjemu naroči ponovitev javne objave ali posredo-
vanja zaposlitve.

5. člen
(vsebina in način objave prostega delovnega mesta)
(1) Zavod zagotovi javno objavo prostega delovnega me-

sta ob prejemu sporočila, v katerem delodajalec naroči javno 
objavo prostega delovnega mesta. Kot javna objava se šteje 
objava v prostorih zavoda in na spletni strani zavoda.

(2) Objava prostega delovnega mesta vsebuje naslednje 
podatke:

– podatke o delodajalcu,
– podatke o delovnem mestu,
– podatke o pogojih za opravljanje dela in
– opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.
(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov, vpisanih 

v evidence iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, lahko 
objava vsebuje tudi podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega 
pravilnika.

(4) Zavod lahko zavrne javno objavo prostega delovnega 
mesta, če ni v skladu s predpisi o urejanju trga dela, delovnih 
razmerjih ali preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ali 
ko ugotovi obstoj okoliščin, iz katerih izhaja, da ni namenjena 
zaposlitvi pri delodajalcu, ki jo je predlagal, in sicer zlasti v 
primerih, ko:

1. iz sporočila o prostem delovnem mestu ali iz pogojev 
za opravljanje dela izhaja:

– očitna neenaka obravnava kandidatov zaradi osebnih 
okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,

– da se z javno objavo ne namerava pridobiti kandidatov 
za sklenitev delovnega razmerja, ampak za opravljanje dela na 
podlagi podjemne ali druge pogodbe civilnega prava, registra-
cije samostojne dejavnosti ali druge oblike dela, ki ni delovno 
razmerje,

– da se delo nanaša na dejavnost, za katero delodajalec 
ni ustrezno registriran,

– potreba po zaposlitvi delavca, katerega delo bi delo-
dajalec posredoval drugemu uporabniku, čeprav ni vpisan v 
register delodajalcev, ki zagotavljajo delo delavcev drugemu 
delodajalcu;

2. na podlagi podatkov spremljanja zaposlovanja in po-
stopkov posredovanja na prosta delovna mesta ugotovi, da 
delodajalec z objavo prostih delovnih mest dejansko ne išče 
delavcev, ki bi jih zaposlil, ampak z namenom, da prijavljenim 
kandidatom ponudi izvedbo določene storitve ali da zbere nji-
hove podatke z namenom njihove nadaljnje uporabe;

3. na podlagi podatkov Davčne uprave Republike Slove-
nije ugotovi, da delodajalec ne izplačuje plač in prispevkov za 
socialno varnost;

4. na podlagi podatkov Inšpektorata Republike Slovenije 
za delo, prijave delavca oziroma sodne odločbe ugotovi, da 
delodajalec ne spoštuje delovnopravne zakonodaje, in sicer, če 
odpušča v nasprotju s predpisi ali grobo krši pravice delavcev 
iz dela, zaradi česar ga zavod vodi v evidenci delodajalcev z 
negativnimi referencami.

(5) Zavod o zavrnitvi objave pisno obvesti delodajalca.

6. člen
(dejavnost zavoda pri posredovanju zaposlitve)

(1) Zavod ob prejemu sporočila o prostem delovnem me-
stu, v katerem delodajalec naroči sodelovanje pri posredovanju 
kandidatov za zaposlitev, najprej ugotovi, ali so v evidencah 
iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika vpisane osebe, 
za katere bi zaposlitev na tem delovnem mestu predstavljala 
ustrezno ali primerno zaposlitev, nato pa:

– prosto delovno mesto ponudi brezposelnim osebam ali 
iskalcem zaposlitve, ki ustrezajo pogojem prostega delovnega 
mesta,

– preveri usposobljenost in pripravljenost oseb iz prejšnje 
alineje za opravljanje dela na prostem delovnem mestu,

– izvede napotitev dogovorjenega števila najustreznejših 
kandidatov na način, dogovorjen med zavodom in delodajal-
cem.

(2) Zavod naslednji dan po izteku roka za prijavo na pro-
sto delovno mesto delodajalcu posreduje podatke o osebnih 
imenih, telefonskih številkah ali elektronskih naslovih napotenih 
kandidatov ter ga zaprosi za povratno informacijo glede izida 
posredovanja.

(3) Zavod lahko zaradi povečanja uspešnosti posredova-
nja uporabi različne metode izbora kandidatov in sodelovanja 
z delodajalcem.

(4) Zavod lahko zavrne posredovanje zaposlitve kandi-
datu za zaposlitev iz razlogov, navedenih v četrtem odstavku 
prejšnjega člena in o zavrnitvi pisno obvesti delodajalca.

7. člen
(ponovitev, sprememba in preklic sporočila o prostem 

delovnem mestu)
(1) Če delodajalec na podlagi objavljenega prostega de-

lovnega mesta ne izbere nobenega kandidata za zaposlitev, 
lahko zavodu v roku treh mesecev od datuma izteka roka za 
prijavo:

– sporoči, da želi ponovno objavo prostega delovnega 
mesta z enakimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali

– sporoči, da želi ponovno objavo prostega delovnega mesta 
s spremenjenimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

(2) V primeru, da se delodajalec pred iztekom roka iz 
prejšnjega odstavka odloči, da ne bo zaposloval novih delav-
cev, lahko sporočilo o prostem delovnem mestu ali vrsti dela 
prekliče.

(3) Ponovitev, spremembo in preklic sporočila o prostem 
delovnem mestu delodajalec posreduje zavodu na obrazcu 
»Ponovitev, sprememba ali preklic sporočila o prostem delov-
nem mestu«, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani.

(4) Ponovitev, spremembo in preklic sporočila o prostem 
delovnem mestu delodajalec sporoči zavodu na način, določen 
v 4. členu tega pravilnika, zavod pa jo ponovno objavi z novim 
rokom za prijavo kandidatov ter na željo delodajalca izvede 
postopke posredovanja.

8. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 0072-12/2013
Ljubljana, dne 4. julija 2013
EVA 2013-2611-0062

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2296. Pravilnik o delih, ki jih policist ne sme 
opravljati

Na podlagi tretjega odstavka 75. 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 delih, ki jih policist ne sme opravljati

1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo dela, ki jih policist poleg 

svojega dela ne sme opravljati, ker bi ga ovirala pri opravljanju 
policijskih nalog.
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2. člen
(1) Policist ne sme:
1. opravljati zasebnega varovanja po zakonu, ki ureja 

zasebno varovanje;
2. opravljati detektivske dejavnosti po zakonu, ki ureja 

detektivsko dejavnost;
3. opravljati nalog rediteljske službe po zakonu, ki ureja 

javna zbiranja, razen na javnih shodih, ki jih organizira repre-
zentativni sindikat v policiji;

4. opravljati nalog vzdrževanja reda v gostinskih obratih;
5. dajati strokovnih mnenj ter izvedenskih izvidov in mnenj 

s področja dela policije, razen po odredbi pravosodnih ali 
upravnih organov;

6. opravljati nalog na področju notranje kontrole v zava-
rovalništvu in nalog pri odkrivanju in preiskovanju zlorab na 
področju zavarovalništva;

7. opravljati ali spremljati izrednih prevozov po zakonu, ki 
ureja izredni prevoz po javni cesti;

8. opravljati nalog prevoza, spremljanja ali varnostnega sve-
tovanja po zakonu, ki ureja prevoz nevarnega blaga, če se naloge 
nanašajo na prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu;

9. opravljati strežbe pijač v gostinskih obratih in na jav-
nih prireditvah po zakonu, ki ureja gostinsko dejavnost, na 
območju, kjer neposredno opravlja policijske naloge v zvezi z 
nadzorom nad izvajanjem te dejavnosti, razen če strežbo pijač 
prostovoljno opravlja na javnih prireditvah, kot član kulturnih, 
umetniških, športnih, humanitarnih ter drugih podobnih društev 
in organizacij, kadar jih organizirajo ti subjekti.

(2) Prepoved iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka ne 
velja za policiste, ki neposredno ne opravljajo policijskih nalog 
v zvezi z nadzorom nad izvajanjem teh dejavnosti.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 

Odredba o delih, ki jih policist ne sme opravljati (Uradni list RS, 
št. 79/00 in 15/13 – ZODPol).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-261/2013
Ljubljana, dne 8. julija 2013
EVA 2013-1711-0039

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve 

2297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vodenju evidence o odpustu 
obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja 
te evidence

Na podlagi petega odstavka 413. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem preneha-
nju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – OR-
ZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 
23/12 – odl. US in 47/13) izdaja minister za pravosodje

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

o vodenju evidence o odpustu obveznosti  
in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence

1. člen
V Pravilniku o vodenju evidence o odpustu obveznosti in 

pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence (Uradni list RS, 

št. 83/08) se v 1. členu, v 2. točki pika na koncu nadomesti s 
podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. vsebini ter načinu posredovanja zahteve in podatkov 
po prvem odstavku 400. člena zakona.«

2. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:

»7.a člen
(vsebina in način pošiljanja zahtev sodišč za posredovanje 

podatkov iz evidence)
(1) Zahteva sodišča po prvem odstavku 400. člena zako-

na mora vsebovati:
1. ime sodišča, ki zahteva podatke;
2. elektronski naslov sodišča, na katerega ministrstvo 

posreduje zahtevane podatke;
3. datum zahteve za posredovanje podatkov;
4. v naslovu navedbo: »Zahteva za posredovanje po-

datkov iz evidence o odpustu obveznosti po prvem odstavku 
400. člena ZFPPIPP«;

5. v besedilu naslednje podatke:
– identifikacijske podatke o dolžniku iz tretjega odstavka 

17. člena zakona,
– opravilno številko sodišča o predlogu za odpust obve-

znosti dolžnika iz prejšnje alinee.
(2) Sodišče mora ministrstvu zahtevo iz prejšnjega od-

stavka poslati po elektronski pošti na naslov gp.mp@gov.si.

7.b člen
(vsebina in način posredovanja podatkov iz evidence)
(1) Ministrstvo mora sodišču, ki je zahtevalo podatke po 

prejšnjem členu, poleg navedbe datuma zahteve in opravilne 
številke sodišča posredovati:

1. če so v evidenci vpisani podatki o določenem dolžniku: 
podatke iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,

2. če v evidenci o določenem dolžniku ni vpisa: identi-
fikacijske podatke o dolžniku iz tretjega odstavka 17. člena 
zakona in podatek, da ta dolžnik ni vpisan v evidenco o odpustu 
obveznosti.

(2) Ministrstvo mora sodišču podatke iz prejšnjega od-
stavka poslati po elektronski pošti na naslov iz 2. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena.«

3. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati 15. julija 2013.

Št. 007-529/2013/8
Ljubljana, dne 10. julija 2013
EVA 2013-2030-0075

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

2298. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih 
pregledih žičniških naprav

Na podlagi 19. člena in četrtega ter sedmega odstavka 
55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list 
RS, št. 126/03 in 56/13) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o tehničnih pregledih 

žičniških naprav
1. člen

V Pravilniku o tehničnih pregledih žičniških naprav (Ura-
dni list RS, št. 63/11 in 63/12) se v 10. členu beseda »dveh« 
nadomesti z besedo »treh«.
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2. člen
(končna določba)

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

Št. 007-195/2013
Ljubljana, dne 9. julija 2013
EVA 2013-2430-0050

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

2299. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe 
o prepovedi uporabe cestno-železniških 
prehodov

Na podlagi devetega odstavka 116. člena Zakona o varnosti 
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 – uradno preči-
ščeno besedilo in 60/11) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Odredbe  

o prepovedi uporabe cestno-železniških 
prehodov

1. člen
V Odredbi o prepovedi uporabe cestno-železniških pre-

hodov (Uradni list RS, št. 95/07, 115/07, 42/09, 29/10 in 30/11) 
se v 1. členu v 1. točki dodata številki »452.317« in »452.906«.

V 9. točki se dodajo številke »6.763«, »7.927«, »21.921«, 
»23.423«, »24.959« in »32.356«.

V 10. točki se doda številka »29.917«.
V 12. točki se doda številka »606.158«.
V 14. točki se doda številka »4.220«.
V 17. točki se črta številka »25.621«.
V 18. točki se dodajo številke »38.689; 39.195; 39.703 in 

39.946«.
V 20. točki se doda številka »0.890,40«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-70/2013/9-08311275
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2430-0013

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

USTAVNO SODIŠČE
2300. Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Šentrupert, kolikor kategorizira lokalno 
cesto "Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik" 
v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1148/0, 
k. o. Goveji Dol

Številka:  U-I-67/12-6
Datum: 20. 6. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na pobudo Vinka Debevca, Krmelj, ki ga 

zastopa Odvetniška pisarna LMR, d. o. o., Ljubljana, na seji 
20. junija 2013

o d l o č i l o:

1. Člen 3 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizi-
ra lokalno cesto "Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik" v delu, ki pote-
ka po zemljišču parc. št. 1148/0, k. o. Goveji Dol, se razveljavi.

2. Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnik izpodbija 3. člen Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Šentrupert (v nadaljevanju Odlok o ka-
tegorizaciji), kolikor kategorizira lokalno cesto "Gabrijele–Straž-
berk–V. Cirnik" v delu, ki naj bi potekal po njegovem zemljišču. 
Odlok o kategorizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju 
s 33. in 69. členom Ustave ter z 19. členom Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B). Pobudnik navaja, da Obči-
na Šentrupert z njim ni sklenila pravnega posla za pridobitev 
zemljišča, po katerem poteka sporna lokalna cesta, niti mu ni 
zemljišča odvzela v razlastitvenem postopku.

2. Občina na navedbe v pobudi ni odgovorila.

B.
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnik 

lastnik zemljišča parc. št. 1148/0, k. o. Goveji Dol, po katerem 
po njegovih navedbah poteka lokalna cesta "Gabrijele–Straž-
berk–V. Cirnik". Pobudnik zato izkazuje pravni interes za za-
četek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
kategorizaciji, kolikor se nanaša na lokalno cesto, ki poteka 
po njegovem zemljišču. 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 
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) nada-
ljevalo 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 na-
domestilu 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 zago-
tavlja 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 po-
stopku, 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 
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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 "Gabrijele–Stražberk–V. Cirnik" s 
pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev njegovega 
zemljišča, po katerem poteka lokalna cesta. Zoper njegovo 
nepremičnino tudi ni bil izveden postopek razlastitve, zato je 
3. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju 
z 69. členom Ustave. Ker 3. člen Odloka o kategorizaciji v tem 
delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju 
tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 3. člen 
Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira lokalno cesto "Ga-
brijele–Stražberk–V. Cirnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. 
št. 1148/0, k. o. Goveji Dol, 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. Pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče naloži Občini 
plačilo njegovih stroškov postopka, saj naj bi Občino opozoril, 
da bo vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti spornega dela Odloka o kategorizaciji, če ne bo-
sta uredila medsebojnih razmerij. Opozoril naj bi jo tudi, da je 
Ustavno sodišče sprejelo že vrsto enakih odločitev o protiustav-
nosti občinskih predpisov o kategorizaciji javnih cest. Pobudnik 
navedenega ne izkaže. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS 
nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svo-
je 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 Klampfer, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, 
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo točko izreka je sprejelo 
soglasno. Drugo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti 
dvema. Proti sta glasovala sodnica Klampfer in sodnik Mozetič.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2301. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za junij 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 rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za junij 2013

Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2013 v primer-
javi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

Št. 9621-134/2013/3
Ljubljana, dne 3. julija 2013
EVA 2013-1522-0021

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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2302. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole 

za tehnologije in sisteme

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 32/07 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12) je Senat Visoke šole za tehnologije in sisteme na seji 
dne 8. julija 2013 sprejel

P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Visoke šole  

za tehnologije in sisteme

1.
Visoka šola za tehnologije in sisteme (v nadaljevanju: 

šola) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni 
izobrazbi:

– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem štu-
dijskem programu,

– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem pro-
gramu in

– dvojnike diplom.

2.
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega 

papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrne/sive barve. V 

gornjem delu diplome je z modro barvo odtisnjen napis Visoka 
šola za tehnologije in sisteme.

V gornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen napis 
Diploma, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen osrednji del 
logotipa šole.

V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, da-
tum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni 
študijski program in podeljeni strokovni naslov.

Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja in 
kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis 
dekana/dekanje šole in odtisnjen pečat šole.

Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplo-
manta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in 
datum diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in 
imena polj modre barve.

3.
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake štu-

dijskega programa in zaporedne številke diplome.

4.
Vse diplome, ki jih izda šola so javne listine in so napisane 

v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino 

določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slo-
venskem in angleškem jeziku.

5.
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, 

uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bila po zaključe-
nih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. točke, tako, da 
je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.

Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne 
številke diplome navedeni podatki iz 2. točke. Namesto lastno-
ročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje šole 
zapiše »l. r.«.

Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja šole pod-
piše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki 
evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni 
strani dvojnika diplome je odtisnjen pečat šole.

V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda-
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
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6.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega 
pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplome 
Visoke šole za tehnologije in sisteme (Uradni list RS, št. 97/09).

Št. VITES-29/2013
Novo mesto, dne 8. julija 2013

doc. dr. Simon Muhič l.r.
dekan

2303. Tarifna priloga 2013 št. 1. h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost kovinskih materialov in livarn 
Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost ko-
vinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 
87/06, 76/07, 46/08, 70/08, 10/10, 70/11, 84/11 in 70/12) in 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) skle-
pata pogodbeni stranki:

kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih 

materialov 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost 
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije 

(NSS – SKI)
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektro-

industrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)

T A R I F N O  P R I L O G O  2 0 1 3  št.  1 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih 

materialov in livarn Slovenije

1. člen

TARIFNA PRILOGA 1

Tarifna priloga 1 se spremeni tako, da glasi:

1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede 
od 1. 7. 2013 dalje znašajo:

Tarifni razred

Najnižja 
mesečna 

osnovna plača 
za 174 ur  
v EURO

Najnižja 
osnovna plača 

na uro  
v EURO

I. enostavna dela 501,12 2,88
II. manj zahtevna dela 555,06 3,19
III. srednje zahtevna dela 610,74 3,51
IV. zahtevna dela 699,48 4,02
V. bolj zahtevna dela 762,12 4,38
VI. zelo zahtevna dela 889,14 5,11
VII. visoko zahtevna dela 1.040,52 5,98
VIII. najbolj zahtevna dela 1.190,16 6,84
IX. izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela 1.404,18 8,07

2. V primeru, da bi izplačilo plač iz te tarifne priloge ogrozi-
lo  delovna mesta, se delodajalec in sindikat pri delodajalcu ob 
soglasju sindikata dejavnosti lahko dogovorita o izplačilu nižjih 
plač, kot jih določa ta tarifna priloga.

3. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 855 € in velja 
do določitve zneska za letni dopust za leto 2014. 

4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, 
stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nado-
mestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne 
uredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, 
razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne naj-
manj v višini 80 % cene javnega prevoza. 

5. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne 
priloge objavile mesečno v svojih glasilih.

2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 
od 1. 7. 2013 dalje.

Ljubljana, dne 21. junija 2013

Gospodarska zbornica Slovenije  
– Združenje kovinskih materialov

Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik Upravnega odbora 

Združenje delodajalcev Slovenije,  
Sekcija kovine 

Franci Bratkovič l.r. 
Predsednik

Sindikat kovinske in elektroindustrije 
(SKEI) 

Lidija Jerkič l.r.
Predsednica

Neodvisni sindikat Slovenije  
– Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)

Vladimir Pajek l.r.
Predsednik 

Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat 
kovinske, elektroindustrije in elektronike 

(KS 90 SKEIE)
Damjan Volf l.r. 
Pooblaščenec 

KNSS Neodvisnost 
Drago Lombar l.r. 

Predsednik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 7. 
2013 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-39 o tem, da je Tarifna 
priloga 2013 št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih 
materialov in livarn Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih 
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/8.
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CERKNICA

2304. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila Občine Cerknica

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 35/01, 54/02 – Skl. US, 62/03, 73/03 – Odl. US, 113/03 – 
Odl. US, 16/04 – Odl. US, 123/04 – Odl. US, 96/05 – ZRTVS-1, 
60/06, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – Odl. US, 
87/11 – ZAvMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12) in 17. člena Statuta 
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet 
Občine Cerknica na 18. redni seji sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 

Občine Cerknica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega 

glasila Občine Cerknica (v nadaljevanju: glasilo), kot informa-
tivnega glasila občine.

2. člen
Ime glasila je Slivniški pogledi.

3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Cerknica. Sedež 

izdajatelja glasila je: Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk in je javno 

ter uradno glasilo občine, v katerem se objavljajo lokalni pred-
pisi in drugi akti.

Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno, lahko pa izide 
tudi kot izredna oziroma dvojna številka. Glasilo ima lahko tudi 
občasne priloge.

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in 
elektronski obliki. Glasilo se v tiskani obliki brezplačno dostavlja 
v vsa gospodinjstva na območju Občine Cerknica ter pošilja na 
stalni seznam prejemnikov. Stalni seznam prejemnikov je se-
stavljen iz društev, javnih zavodov, sosednjih občin, partnerjev 
s katerimi sodeluje občina, naročnikov oglasov. V elektronski 
obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Cerknica.

Glasilo lahko ob plačilu prejemajo tudi druge zainteresi-
rane osebe izven občine. Cena izvoda se oblikuje v skladu z 
ekonomsko ceno glasila in stroški distribucije.

5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila 

obvezno navedeni še naslednji podatki:
– naziv in sedež izdajatelja glasila,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredni-

škega odbora,
– naziv in sedež tiskarne,
– datum natisa, število tiskanih izvodov in številka glasila,
– podatki o vpisu v razvid medijev.

II. GLAVNI NAMEN GLASILA

6. člen
Glasilo je namenjeno informiranju javnosti o delu organov 

Občine Cerknica in občinske uprave, krajevnih skupnosti, jav-
nih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali sousta-
novitelj je Občina Cerknica, društev, političnih strank in drugih 

organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter poročanju 
o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, špor-
tnih in ostalih dogodkih.

Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izraža-
nja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojan-
stva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna 
mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgo-
vornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri 
ustvarjanju programskih vsebin.

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij 
ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.

PROGRAMSKA ZASNOVA

7. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet, na 

predlog odgovornega urednika, po predhodni potrditvi s strani 
uredniškega odbora. S programsko zasnovo se podrobneje 
določi namen in temeljna vsebinska izhodišča glasila.

UREDNIŠTVO GLASILA

8. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovor-

ni urednik in uredniški odbor.
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet 

na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, za mandatno dobo 4 leta.

Župan lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, 
če z delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in ure-
dniško politiko glasila.

9. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, 

ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne smeri 
in poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje, ki jih določajo 
predpisi s področja medijev.

10. člen
Odgovorni urednik pripravi letni finančni načrt in letno 

finančno poročilo o izdajanju glasila, ki ju potrdi občinski svet.
Naloge odgovornega urednika so:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– vodi uredniški odbor,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh 

fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupno-

stih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posa-
meznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,

– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja 

medije.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega pri-

spevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o 
tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti 
avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje 
pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.

11. člen
Uredniški odbor šteje pet članov, ki jih na predlog odgo-

vornega urednika, imenuje občinski svet.
Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana 

uredniškega odbora, če s svojim delom ne deluje v skladu s 
programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.

12. člen
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete program-

ske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni 

OBČINE
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in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po 
potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.

Naloge uredniškega odbora so:
– skrb za uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo 

na urejanje in izdajanje glasila,
– obravnavanje finančnih in drugih vprašanj v zvezi z 

glasilom,
– obravnavanje sprememb v zvezi s periodiko izdajanja 

in razširjanja glasila.
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pra-

vico do nagrade, ki jo s sklepom določi župan Občine Cerknica.

NAČIN FINANCIRANJA GLASILA

13. člen
Občina Cerknica zagotavlja finančne in druge pogoje za 

redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na pod-
lagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.

Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s 
prihodki od oglasnih in drugih sporočil.

OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA

14. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vr-

ste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo na-
roči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.

Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebi-

nami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, 

prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev pri-

reditev in dobrodelnih akcij.

15. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot 

ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani 
glasila. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog 
glavnega urednika.

16. člen
Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne kam-

panje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z za-
konom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Enako 
velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil. 
Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake 
pogoje za objavljanje in pred vsakokratno kampanjo objaviti 
pravila za izrabo prostora v glasilu.

KONČNE DOLOČBE

17. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

naj najkasneje v roku 60 dni od začetka veljave tega odloka 
začne postopek imenovanja odgovornega urednika, skladno z 
določbami tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007/0005/2013
Cerknica, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

2305. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev izvedbenega dela občinskega 
prostorskega načrta – spremembe št. 2 
(krajše: SD OPN – št. 2)

Na podlagi 46. 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, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 
17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) 
župan Občine Cerknica sprejema

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
izvedbenega dela občinskega prostorskega 

načrta – spremembe št. 2  
(krajše: SD OPN – št. 2)

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) V maju 2012 je občina sprejela Odlok o prostorskem 
načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12), ki je te-
meljni prostorski razvojni dokument občine in je nadomestil 
prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana 
Občine Cerknica.

(2) Občina ima nov prostorski akt, v katerega so vklju-
čene vse strateške razvojne potrebe občine, v njegovem 
postopku pa so se obravnavale pobude in predlogi pravnih 
ter fizičnih oseb, ki so bile podane do formalnega pričetka 
postopka OPN, to je do sprejema Sklepa o začetku postopka 
konec februarja 2008. Od tedaj smo prejeli že cca 80 novih 
pobud. ZPNačrt v 46. členu pravi, da kadar so izražene 
razvojne potrebe v obliki pobude po spremembi namenske 
rabe zemljišč, morajo biti le-te ustrezno utemeljene. Izpol-
njevanje pogojev pa mora občina ugotavljati najmanj enkrat 
na dve leti.

2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN- št. 2)

(1) SD OPN – št. 2 Občine Cerknica se izdela za celotno 
območje Občine Cerknica.

(2) Predmet SD OPN – št. 2 so dopolnitev OPN glede na 
pobude občanov ter manjši popravki tekstualnega dela odloka 
v izvedbenem delu, ki so se izkazali kot potrebne skozi imple-
mentacijo OPN. V delih je potrebna tudi uskladitev z lokalnim 
energetskim konceptom – LEK in novimi podzakonskimi akti. 
Spremembe se nanašajo le na izvedbeni del in se jih vodi po 
klasičnem postopku.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se 
pripravile za pripravo OPN.

(2) Dodatno se izdela:
– dopolnitev analize pobud,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa 

področna zakonodaja,
– izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrob-

nejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN – 
št. 2 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.

(3) Strokovne podlage, ki so že v pripravi in se jih uporabi 
pri pripravi SD OPN – št. 2:

– Karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne 
nevarnosti za posamezna območja Občine Cerknica.
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4. člen
(roki za pripravo SD OPN – št. 2 in njegovih posameznih faz)

– izdelava osnutka na podlagi splošnih 
smernic in obstoječih strokovnih podlag
– preveritev izdelanih in izdelava dodatnih 
strokovnih podlag
– po potrebi pripravljavec zaprosi NUP 
za dodatne smernice

junij 2013

– pridobitev mnenja 1 (M1) in odločbe  
o CPVO
– izdelajo se eventualne dodatne 
strokovne podlage

julij 2013

– priprava dopolnjenega osnutka  
ob upoštevanju M1 avgust 2013
– javna razgrnitev z javno obravnavo september 2013
– priprava osnutka za branje na občinskem 
svetu in sprejem v 1. branju oktober 2013
– izdelava dopolnjenega predloga  
in pridobitev mnenja 2 (M2)

november, 
december 2013

– sprejem usklajenega predloga  
v 2. branju 1. 2. 2014

Predvideni roki za pripravo SD OPN – št. 2 se uskladijo s 
podzakonskim akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepred-
videnih zunanjih okoliščin.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi SD OPN- št. 2 morajo s svojimi smernicami 
za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPN – št. 2 sodelovati 
naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Državni:
– za področje razvoja poselitve, Ministrstvo za infrastruk-

turo in prostor (MzIP), Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana

– za področje kmetijstva, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje (MKO), Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana

– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva, Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo, Dunajska 22, 1000; Zavod za gozdove Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana

– za področje rabe in upravljanja z vodami, Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana

– za področje ohranjanja narave, Zavod za varstvo nara-
ve, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

– za področje varstva kulturne dediščine, Ministrstvo za 
kulturo (MK), Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana

– za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-
škim prometom in zračnega prometa, Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor (MzIP), Direktorat za infrastrukturo, Langusova 
ulica 4, 1000 Ljubljana

– za področje trajnostne mobilnosti, Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor (MzIP), Direktorat za promet, Langusova 
ulica 4, 1000 Ljubljana

– za področje rudarstva, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor (MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana

– za področje energetike, Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor (MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana

– za področje zaščite in reševanja, Ministrstvo za obram-
bo (MORS), Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana

– za področje obrambe, Ministrstvo za obrambo (MORS), 
Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

– za področje varstva okolja, Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 
Ljubljana.

Lokalni:
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni, JP Ko-
munala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica

– za cestno omrežje, Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 
1380 Cerknica

– za telekomunikacije, Telekom Slovenije, PE Ljubljana, 
Stegne 19, 1547 Ljubljana

– za električno omrežje, Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 
c. 58, 1000 Ljubljana.

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
– Krajevne skupnosti.
(2) Če se v postopku priprave SD OPN – št. 2 ugotovi, da 

je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti 
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo 
v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim 
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati 
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 
30 dneh od prejema poziva.

6. člen
(obveznost financiranja)

Finančna sredstva za pripravo SD OPN – št. 2 bo pripra-
vljavec zagotovil v poračunu Občine Cerknica, razporejena na 
proračunski leti 2013 in 2014.

7. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep pripravljavec pošlje pristojnemu ministrstvu za 
prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem 
spletu.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3500-2/2013
Cerknica, dne 18. junija 2013

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

ČRNOMELJ

2306. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko območje Pod gozdom

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
57/12) 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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za stanovanjsko območje Pod gozdom

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošne določbe)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za stanovanjsko območje Pod gozdom (v nadaljevanju: 
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OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško 
pod številko OPPN-02/12.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z na-
slednjo vsebino:

(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz občinskega prostorskega načrta Ob-

čine Črnomelj 1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom 1:1000
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja 1:1000
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000
– Prikaz lastništva 1:1000
– Situacija obstoječega stanja 1:1000
– Zazidalna situacija 1:1000
– Prerez A-A, Prerez B-B 1:1000
– Načrt parcel z zakoličbo 1:1000
– Situacija zakoličbe 1:1000
– Zbirna situacija infrastrukture 1:1000
– Situacija prometa 1:1000
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami 1:1000

(C) Priloge
– Sklep o pripravi OPPN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Stališča do pripomb
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sek-

torskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi 
OPPN.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(ureditveno območje)

(1) Območje OPPN obsega parc. št. 715/1, 715/2, 715/3, 
715/4, 714/1 (del), 713, 710, 711/1, 711/2, 708/3, 708/18, 
708/9 (del), 708/8, 708/7 (del), 705 (del), 704/5 (del), 704/1, 
708/13, 708/12, 708/6, 708/1, 708/15, 708/16, 708/17, 701, 
703, 696/15, 696/14 (pot), 696/5, 696/13, 696/11, 696/10 (pot), 
696/12, 695/4, 696/9 (pot), 693/4, 693/5, 693/6, 693/1, 692/2, 
685/4, 696/3, 696/2, 702, 685/5, 697/1, 685/1, 685/6, 685/7, 
685/2, 685/3, 674/3, 682/6, 682/7, 683/1, 683/3, 698/2, (pot), 
668/5 (pot), 681, 682/1, 682/3, 680, 675/2, 674/2, 674/1, 675/1, 
671, 1149/4 (pot), 1197/2, 1197/3, 1197/1, 1153 (pot-del), 
1191/2 (železnica-del), 668/4 (del), vse k. o. Črnomelj.

(2) Skupna površina območja OPPN je 7,39 ha.

4. člen
(skupno vplivno območje)

Skupno vplivno območje obsega parc. št. 715/1, 715/2, 
715/3, 715/4, 714/1 (del), 713, 710, 711/1, 711/2, 708/3, 708/18, 
708/9 (del), 708/8, 708/7 (del), 705 (del), 704/5 (del), 704/1, 
708/13, 708/12, 708/6, 708/1, 708/15, 708/16, 708/17, 701, 
703, 696/15, 696/14 (pot), 696/5, 696/13, 696/11, 696/10 (pot), 
696/12, 695/4, 696/9 (pot), 693/4, 693/5, 693/6, 693/1, 692/2, 
685/4, 696/3, 696/2, 702, 685/5, 697/1, 685/1, 685/6, 685/7, 
685/2, 685/3, 674/3, 682/6, 682/7, 683/1, 683/3, 698/2, (pot), 
668/5 (pot), 681, 682/1, 682/3, 680, 675/2, 674/2, 674/1, 675/1, 

671, 1149/4 (pot), 1197/2, 1197/3, 1197/1, 1153 (pot-del), 668/4 
(del), 668/2 (del), 668/1 (del), 698/1 (del), 1191/2 (del), 658/12 
(del), 668/2 (del), 658/10, vse k. o. Črnomelj.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(vrste gradenj)

Na območju OPPN je dovoljeno:
– gradnja novega objekta (novogradnja, dozidava, nad-

zidava, legalizacija),
– rekonstrukcija objekta,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev objekta.

6. člen
(vrste objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste 
objektov:

– stanovanjske stavbe, kjer se vsaj polovica uporabne 
površine uporablja za stanovanjske namene, in sicer dovoljene 
so Enostanovanjske stavbe in Dvostanovanjske stavbe;

– nestanovanjske stavbe, kjer se več kot polovica upo-
rabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti – dovoljene 
so vse obstoječe nestanovanjske stavbe, ki imajo gradbeno 
dovoljenje in predvidena večnamenska stavba;

– pomožni objekti, nadstreški, podporni zidovi in podobni 
objekti za dopolnitev obstoječe pozidave in niso enostavni ali 
nezahtevni objekti;

– gradbeni inženirski objekti, kot so objekti gospodarske 
javne infrastrukture, zelene površine, objekti za šport in rekrea-
cijo, podporni zidovi, ograje, stabilizacijski objekti za zadržanje 
plazov ipd.

(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezah-
tevnih in enostavnih objektov kot so: ograje, podporni zidovi, 
pomožni infrastrukturni cestni, energetski in komunalni objekti, 
garaže, drvarnice, ute, lope, senčnice, nadstreški, zimski vrtovi, 
bazeni in podobni objekti za dopolnitev obstoječe pozidave, 
rezervoar (kapnica), parkirišče, oprema na javnih površinah 
(npr. cestah, zelenicah, igriščih), spominska obeležja, spome-
niki, grajen gostinski vrt (samo ob večnamenski stavbi), objekti 
za oglaševanje (samo ob in na večnamenski stavbi), vodomet 
(fontana), kolesarska pot, pešpot, travnata površina za igre 
na prostem, trim steze. Dovoljeni so tudi vsi ostali obstoječi 
legalno zgrajeni enostavni in nezahtevni objekti (npr. kmetijsko 
gozdarski objekti).

7. člen
(ureditev okolice)

Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (ureditev cvetličnjakov, zasaditev drevo-

redov, grmovnic, brežin ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih 

stopnic, podpornih zidov, protihrupnih barier ipd.),
– izkopov in nasutij, oblikovanje teras za gradnjo objek-

tov ipd.

8. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so poleg bivanja dovoljene tudi po-
slovne dejavnosti: trgovina, storitvene dejavnosti, razen vzdr-
ževanja in popravila motornih vozil (npr. frizerstvo, kozmetične 
in pedikerske dejavnosti, čevljarstvo, popravila hišnih aparatov, 
odvetništvo, projektantske in druge tehnične storitve, računal-
ništvo, elektrotehnika, dekoraterstvo, fotografska dejavnost, 
oglaševanje, zavarovalništvo, vse pisarniške dejavnosti, kemič-
ne čistilnice), izobraževanje, varstvo otrok, manjše ambulante, 
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, nastanitve za 
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potrebe turizma ter druge dejavnosti, ki ne generirajo tovorne-
ga niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne 
površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zado-
stnimi parkirnimi površinami,

– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo,
– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje 

in bivalno okolje (npr. povečana stopnja hrupa in drugih emisij) 
glede na obstoječe obremenitve in v skladu s predpisi.

(2) Pri stanovanjskih stavbah se poleg pogojev iz prejšnje-
ga odstavka in pogoja iz 7. člena tega OPPN upošteva površina 
prostorov za dejavnost vključno do 60 m² in največ 8 parkirnih 
prostorov skupaj za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.

(3) Pri večnamenski stavbi se poleg pogojev iz prejšnjega 
odstavka in pogoja iz 7. člena tega OPPN dovoljuje opravljanje 
dejavnosti gostinstva. Parkirna mesta se lahko zagotovijo tudi 
ob cesti in na drugih parcelah, ki so v neposredni bližini stavbe.

(4) Dovoljene so vse obstoječe dejavnosti, ki imajo ve-
ljavna dovoljenja.

9. člen
(pomen izrazov)

(1) Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji (FI) je raz-
merje med bruto tlorisno površino objekta (po SIST – skupna 
površina vključno z zidovi vseh etaž nad in pod nivojem terena) 
in površino parcele, namenjene gradnji.

(2) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je 
razmerje med zazidano površino (po SIST – tlorisna projekcija 
zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom, brez balkonov, 
napuščov, nadstreškov nad vhodi ipd.) in celotno površino par-
cele, namenjene gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo nezah-
tevni in enostavni objekti ter vsi ostali objekti na predmetnem 
zemljišču (parceli).

(3) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti s fasado 
ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih 
ob tej črti.

(4) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma 
načrtovani objekti s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe 
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odma-
knjeni v notranjost zemljišča.

(5) Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju, merjeno od 
nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne strehe in 
vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani stavbe. V 
višino kolenčnega zidu je všteta tudi višina kapne lege.

(6) Nadstrešek v obliki pergole je nadstrešek, ki je po 
obliki podoben pergoli.

(7) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja 
ali odkopavanja.

(8) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih 
in drugih vozil za stanujoče, zaposlene in za obiskovalce. Na 
parkirišču je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objek-
tov, nezahtevnih in enostavnih objektov, dovoljene so vse zuna-
nje ureditve, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen če je parkirišče 
istočasno del površine za razvoj objekta(ov).

(9) Pomožni objekti so po svojem namenu enaki eno-
stavnim in nezahtevnim objektom, po svoji velikosti oziroma 
zahtevnosti pa sodijo v manj zahtevne objekte.

(10) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, 
ki je omejeno z gradbenimi mejami in ponekod gradbeno lini-
jo, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod 
pogoji, ki jih določa ta odlok. Na površini za razvoj objekta(ov) 
je dovoljena postavitev vseh vrst objektov ter vseh zunanjih 
ureditev. Stavbišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako 
predstavljajo površino za razvoj objekta(ov).

(11) Zelenice so površine, namenjene zunanjim ureditvam 
(travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.). Na zelenicah 
je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, ne-
zahtevnih in enostavnih objektov, dovoljeno je urejati vhode 
na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen če je zelenica 
istočasno del površine za razvoj objekta(ov).

(12) Zelena streha je ravna večslojna streha, ki se zaklju-
čuje z vegetacijsko plastjo.

10. člen
(stanovanjske stavbe)

(1) Za vse nove stanovanjske stavbe na območju OPPN 
veljajo pogoji:

– Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, 
dvojčki ali atrijske hiše.

– Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabariti: določeni so v grafični prilogi št. 6 

Zazidalna situacija na površini za razvoj objekta, upoštevajoč 
gradbene meje, gradbene linije, faktor zazidanosti in faktor 
izrabe parcele, namenjene gradnji.

Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta do slemena 
je do vključno 10,0 m nad koto pritličja.

Na ravnem terenu: največja dovoljena etažnost je 
K+P+1+M pri dvokapnih in večkapnih strehah ter pri enoka-
pni strehi z naklonom od 10° do vključno 15°; pri enokapnih 
strehah z naklonom 10° do vključno 20° je največja dovoljena 
etažnost K+P+M; klet na ravnem terenu je lahko največ 1,0 m 
nad terenom.

Na nagnjenem terenu: dovoljena je največja etažnost 
K+P+M; v celotni višini je vidna le ena fasada kleti.

Odstopanja od višine objekta so dovoljena v primeru 
gradnje dimnikov in podobnih tehnično-tehnoloških elementov 
potrebnih za funkcioniranje stavbe (npr. toplotna in akustična 
zaščita stavbe).

– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Kota pritličja: določena je v grafični prilogi Zazidalna si-

tuacija. Na ravnem terenu je lahko največ 1,0 m nad koto 
obstoječega terena.

Kolenčni zid: skupaj z višino kapne lege do vključno 
1,20 m, ni dovoljen pri etažnosti K+P+1 in K+P+1+M.

Streha: dovoljene so enokapne strehe z naklonom od 10° 
do vključno 20°, pri čemer le-ta sledi naklonu terena območja 
OPPN, in dvokapne ter večkapne strehe z naklonom od 35° do 
vključno 40°. Dovoljena je kombinacija različnih oblik streh, s 
tem da so ostale oblike streh, razen enokapnih in dvokapnih, 
lahko na največ 1/3 površine celotne strehe. Prepovedane so 
šotoraste strehe. Na streho z naklonom več kot 30° je dovolje-
no postavljati fičare, na strehe z naklonom od 10°–40° pa tudi 
strešna okna, zbiralnike, oddajnike, prepovedano je postavljati 
reklame. Na strešinah je dovoljena namestitev sončnih spre-
jemnikov, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe. Smer 
glavnega slemena strehe je vzporedna s plastnicami terena, 
dopustno je odstopanje v primeru prilagajanja tlorisu objekta 
in/ali obliki parcele.

Kritina: temno rjave in opečnate barve, pločevina le v 
vzorcu strešnikov, prepovedana je uporaba svetlih in odbojnih 
materialov kritine (npr. glazirana kritina). Dovoljena je delno 
(manj ko polovica površine strehe) tudi transparentna streha.

Fasada: omet, opeka ali les, lahko v medsebojni kombi-
naciji ter v kombinaciji s steklom in kamnom. Prepovedana je 
uporaba signalnih in drugih močnih barv, kot so npr. citronsko 
rumena, močna vijoličasta, zelena in modra, turkizno modra.

– Lega objekta na zemljišču:
Določena je z gradbeno linijo in gradbeno mejo v grafični 

prilogi Zazidalna situacija.
Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanjša odda-

ljenost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični 
prilogi Zazidalna situacija.

Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanjša oddalje-
nost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični 
prilogi Zazidalna situacija.

– Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
Površine, ki so namenjene izključno peš prometu so tla-

kovane z drobnimi tlakovci.
Parkirišča so lahko asfaltirana, tlakovana ali izvedena s 

travnatimi ploščami.
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Medsosedska ograja je v obliki žive meje ali žična ograja 
na kovinski konstrukciji, višine 1,20 m merjeno od terena.

Ostale zelene površine se zatravijo, zasadijo z avtohtoni-
mi visokorasliim drevesi in nizkimi grmovnicami in/ali se uredijo 
cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi.

Brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami.
– Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji: do vključno 

0,7.
– Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: do 

vključno 0,35.
(2) Za obstoječe stanovanjske stavbe veljajo oblikovni po-

goji, kot za nove stavbe, dopustna so odstopanja in prilagajanja 
že zgrajenim objektom na parceli.

11. člen
(večnamenska stavba)

Za večnamensko stavbo veljajo pogoji:
– Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabariti: tloris je prilagojen funkciji stavbe 

(lahko drugačne oblike od grafično prikazane), določen je v 
grafični prilogi Zazidalna situacija s površino za razvoj objekta 
ob upoštevanju gradbene meje in faktorja zazidanosti in izrabe 
parcele, namenjene gradnji.

Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (sleme stre-
he) je do vključno 10,50 m nad koto obstoječega terena, ozi-
roma (K)+P+1+M pri dvokapni in večkapni strehi ali (K)+P+2 
pri ravni strehi. Klet je lahko vidna največ 1,0 m nad urejenim 
terenom ob objektu. Dovoljena so odstopanja v višini stavbe v 
primeru postavitve dimnikov, anten, reklam, ipd. ter v primeru 
arhitektonskega oblikovnega poudarka ali zaradi tehnologije 
dejavnosti.

Kota pritličja: največ 1,0 m nad koto urejenega terena.
Kolenčni zid: skupaj z višino kapne lege do vključno 1,20 m.
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Tipologija zazidave: prostostoječa.
Streha: ravna, z naklonom do 8°, ali večkapna streha, 

z naklonom od 35° do 40°, možna je kombinacija z ostalimi 
oblikami streh, s tem da je lahko njihova površina največ 1/3 
površine celotne strehe. Na streho je dovoljeno postavljati 
strešna okna, svetlobne trakove, kupole, oddajnike, reklame, 
sončne zbiralnike, pergole ipd. Čopi niso dovoljeni.

Smer slemena: po daljši stranici objekta in/ali v skladu s 
tlorisom objekta.

Kritina: temno rjave ali opečnate barve, dovoljena je del-
no tudi transparentna streha, prepovedana je uporaba svetlih 
in odbojnih materialov kritine (npr. glazirana kritina). Pri ravni 
strehi je dovoljena uporaba vseh materialov temne barve, do-
voljena je tudi zelena streha.

Fasada: večslojna termoizolacijska fasada, omet, les, 
steklo ali druge fasadne obloge iz različnih materialov in barv, 
dopustna je kombinacija več barv in materialov. Ni dovoljena 
uporaba vidnega betona, signalnih in drugih močnih barv, kot 
so npr. citronsko rumena, močna vijoličasta, zelena in modra, 
turkizno modra.

– Lega objekta na zemljišču:
Določena je s površino za razvoj objekta(ov) v grafični 

prilogi Zazidalna situacija.
Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanjša odda-

ljenost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični 
prilogi Zazidalna situacija.

Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanjša oddalje-
nost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični 
prilogi Zazidalna situacija.

– Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji: največ 1,0.
– Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: naj-

več 0,8.
– Ureditev okolice nestanovanjske stavbe:
Peš površine so asfaltirane ali tlakovane.
Parkirišča so asfaltirana, tlakovana ali izvedena s trav-

natimi ploščami.

Medsosedska ograja je visoka vključno do 2,0 m, proti 
cesti pa 1,2 m, material po izbiri projektanta, vendar usklajeno 
s stavbo.

Višinske razlike terena se rešujejo prioritetno s travnatimi 
brežinami, če to ni mogoče, pa s podpornimi zidovi, ki so ka-
mniti ali betonski obloženi s kamnom.

Zelene površine se zasadijo z avtohtono vegetacijo.

12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stav-
be (npr. lopa, garaža, senčnica) se postavljajo na površini za 
razvoj objekta(ov). Odstopanje glede gradbene meje je dovolje-
no v primeru gradnje dveh objektov za dve parceli skupaj, ki se 
stikata z eno fasado, ali v primeru soglasja soseda. Pri tovrstnih 
objektih (stavbah), ima gradbena linija vlogo gradbene meje, 
načrtovani objekti je ne smejo presegati, razen v primeru gra-
dnje pergol in nadstreškov v obliki pergole, lahko pa se je do-
tikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele. Objekti 
so lahko lesene, betonske, zidane ali kovinske konstrukcije, 
višinsko so nižji od stanovanjskih stavb. Naklon strehe in kritina 
morata biti enaki naklonu strehe in kritini glavnega objekta na 
isti parceli, dovoljena je tudi ravna, polkrožna ali zelena streha. 
Ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavne 
stavbe. Dopustno je odstopanje pri kritini zimskega vrta in nad-
streška v obliki pergole, ki je lahko transparentna.

(2) Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) se postavi na 
betonsko podlago, ogradi se z leseno netransparentno ograjo 
višine do 2,50 m, ki se zakrije z visokim in nizkim grmičevjem. 
Dovoljeno je nadkritje s transparentno ravno streho.

(3) Škarpe ali podporni zidovi so kamniti ali betonski oblo-
ženi s kamnom, prioritetno v kombinaciji z brežinami, kolikor to 
dopušča prostor.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti, ki niso po definiciji 
stavbe (npr. podporni zid, ograja, komunalni priključki, parki-
rišče) se lahko gradijo na celotni parceli, namenjeni gradnji, 
od meje soseda so oddaljeni 0,5 m, dovoljeno je tudi manj ob 
soglasju soseda.

13. člen
(pomožni objekti)

(1) Za vse pomožne objekte veljajo enaka oblikovalna 
določila, kot za enostavne in nezahtevne objekte, če s tem 
odlokom ni drugače določeno.

(2) Podporni zidovi, ki so visoki več kot 1,5 m, so kamniti 
ali betonski obloženi s kamnom, obvezno se jih prekrije z zele-
nimi plezalkami in/ali zakrije z visoko vegetacijo ipd.. Gradijo se 
samo ob gospodarski javni infrastrukturi (npr. ceste).

(3) Nadstreški, so lahko betonske, kovinske ali lesene 
konstrukcije, nižji od (ne)stanovanjskih stavb, ravne ali blago 
položne strehe, z naklonom do 15° s kritino, ki je transparentna 
ali z drugimi vrstami, ki se prilagajajo naklonu strehe vendar v 
temnem odtenku. Dovoljena je izvedba dveh nadstrešnic za 
dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado. Konstrukcija in 
oblikovni elementi obeh nadstrešnic morajo biti medsebojno 
poenoteni.

14. člen
(odprte površine)

(1) Zunanje stopnice na terenu so lesene, kamnite ali iz 
drugega nedrsečega naravnega materiala.

(2) Tlakovanje se izvede z drobnimi tlakovci.
(3) Protihrupna bariera se izvede v obliki nasipa, zasaje-

nega z avtohtonimi grmovnicami ali v obliki zidu, maskiranega 
z avtohtonimi grmovnicami.

(4) Brežine se zatravijo ali/in zasadijo z nizkimi avtohto-
nimi grmovnicami.

(5) Zasaditve ob interni zbirni cesti se izvedejo z avtohto-
nimi visokoraslimi drevesi.
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(6) Dovoljeno je zasipavanje vrtač in s tem prilagajanje 
kote pritličja novemu terenu.

(7) Otroško igrišče se zatravi in opremi z igrali.
(8) Drevored obstoječih hrastov ob zahodni meji OPPN in 

ob pešpoti se ohranja.
(9) Peš poti se urejata z naravnimi materiali (pesek, ze-

mlja, trava).
(10) Območje visokih dreves na severu OPPN se ohranja. 

Med drevesi je dovoljena ureditev trim steze in peš poti.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NANJO

15. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Splošni pogoji
– Ob vseh cestnih priključkih na posamezne parcele, 

namenjene za gradnjo, mora biti zagotovljeno obračanje vozil 
na parceli, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.

– Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča 
in od njega fizično ločeni.

– Infrastrukturni vodi v cestnem telesu morajo biti nape-
ljani v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez 
naknadnih prekopov.

– Cestna oprema se locira izven hodnika za pešce, v 
zelenici.

(2) Motorni promet
– Del ulic Pod gozdom, Nad progo in Sončne ulice se re-

konstruira ali zgradi na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-
404/2011-10 z dne 6. 3. 2012.

– Deli ulic Pod gozdom, Nad progo in Sončne ulice, ki 
niso zajeti v gradbenem dovoljenju se asfaltirajo za dvosmerni 
promet z izgradnjo najmanj enostranskega hodnika za pešce, 
širine najmanj 1,0 m.

– Del ulice Pod gozdom ob jugozahodni meji območja 
OPPN se rekonstruira – asfaltira se za dvosmerni promet, 
širine 4,0 m ali se uredi v obstoječi širini.

– Dovozi na parcele se asfaltirajo ali tlakujejo v širini naj-
manj 3,5 m, s poglobljenimi robniki in/ali uvoznimi radiji.

(3) Mirujoči promet – parkirišča z obračališčem se zagoto-
vi na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana, tlakovana 
ali s travnatimi ploščami.

(4) Kolesarski promet – odvija se po vozišču prometnic.
(5) Peš promet – odvija se po hodnikih za pešce, ki so 

asfaltirani, širine najmanj 1,0 m in v sklopu prometnic ter po 
peš poteh, ki so širine najmanj 1,8 m.

(6) Dostop funkcionalno oviranim osebam – površine v 
javni rabi in dostopi do javnih objektov ter parkirne površine se 
načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir.

16. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko  

in telekomunikacijsko urejanje)
(1) V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljeno dodajati 

ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali 
zniževanje globine vodovoda od predpisane.

(2) Na mestih poteka infrastrukturnih vodov (vodovoda, 
elektrike, telefona ipd.) pod povoznimi površinami se vode 
položi v zaščitno cev, ki sega najmanj 1,5 m čez obe strani 
roba vozišča.

(3) Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem me-
stu in ne na parkirnih prostorih ali prometnih površinah.

(4) Obračunski vodomer se namesti v klasični vodomerni 
jašek tako, da je minimalna globina vodomera 1,50 m od po-
krova jaška.

(5) Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek 
komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju 

cest, je potrebno v primeru odstopanj od že načrtovanih tan-
genc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dogradi-
tvah rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem teh cest.

(6) Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne 
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega 
organa oziroma službe.

(7) Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih 
pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture 
ni dovoljeno, oziroma mora znašati odmik dreves od posame-
znih vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa 
najmanj 2,00 m.

17. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)

(1) Območje OPPN se oskrbuje iz VH Črnomelj.
(2) Nov vodovod se priključi na obstoječi na območju 

OPPN.
(3) Na območju OPPN se zgradi hidropostaja, preko ka-

tere se izvede širitev omrežja.
(4) Cevovodi v največji možni meri potekajo po javnih 

površinah.
(5) Dimenzije cevovodov so DN 125 mm za primarni 

cevovod in DN 100 mm za sekundarni cevovod. Cevi so iz 
nodularne litine.

(6) Hišni vodomerji se vgradijo v zunanje jaške, ki so na 
vedno dostopnem mestu upravljavcu vodovoda.

(7) Potrebno je upoštevati predpisane odmike vodovoda 
od ostalih komunalnih vodov.

(8) Na območju OPPN se postavijo nadzemni hidrati za 
potrebe po požarni vodi.

18. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Novo kanalizacijsko omrežje se naveže na obstoječe 
(delno še v izvedbi – gradbeno dovoljenje št. 351-404/2011-10 
z dne 6. 3. 2012).

(2) Izvede se ločeni sistem kanalizacije.
(3) PADAVINSKE ODPADNE VODE se s prometnih povr-

šin vodijo v javno kanalizacijo, ki poteka po javnih površinah, iz 
nje se vodijo preko lovilcev olj v ponikalnice, ki so razporejene 
na območju OPPN. S streh objektov se vodijo direktno v poni-
kalnice na lastnih parcelah.

(4) Padavinske vode z utrjenih površin se predhodno 
očisti na standardiziranem lovilcu olj in maščob.

(5) KOMUNALNA ODPADNA VODA se preko dveh vej vo-
donepropustne kanalizacije vodi v obstoječo javno kanalizacijo 
pri železniškem podvozu, ki se zaključuje s čistilno napravo. 
Ena veja se direktno veže na obstoječ sistem kanalizacije, 
druga se vodi preko črpališča fekalne kanalizacije.

(6) Cevovode se v glavnem gradi na javnih površinah.
(7) Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. 

Objekti, ki se ne morejo gravitacijsko priključiti na kanalizacijo, 
se priključijo preko prečrpavališč in tlačnih fekalnih cevovodov.

(8) Najmanjša dimenzija kanalizacijskih cevi za odvod 
komunalne odpadne vode je DN 200 mm za gravitacijske vode 
in DN 100 mm za tlačne cevovode.

(9) Morebitne TEHNOLOŠKE VODE se pred iztokom v 
kanalizacijo očisti do predpisane stopnje.

(10) Potrebno je upoštevati predpisane odmike kanaliza-
cije od ostalih komunalnih vodov.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN) se vodi iz obsto-
ječe TP Pod gozdom, do posameznih odjemnih mest. Razvod 
poteka v elektro kabelski kanalizaciji (EKK), ki je izvedena z 
obbetoniranimi PVC cevmi Ø 160 mm ter jaški standardnih 
dimenzij.

(2) Uporabniki se na NN elektro omrežje priključujejo 
preko elektro omaric, ki so locirane na vedno dostopnem mestu 
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na parceli. Dovoljuje se postavitev skupnih omaric za največ 
3–4 odjemna mesta.

(2) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR) se položi ob robu ploč-
nika v zaščitno PVC ali PE cev. V skupni jarek s kablom se 
položi ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4 mm, na katerega so 
priključeni vsi drogovi javne razsvetljave.

(4) Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi 
dvojček 2xØ50 mm.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Območje OPPN se priključi na obstoječe TK kabelsko 
kanalizacijo na območju OPPN.

(2) Glavna kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi 
Ø 110 mm. Iz kabelske kanalizacije se do posameznih parcel 
izvedejo posamezni odcepi v zaščitni PEHD cevi Ø 50 mm, na 
globini 0,8 m.

(3) Posamezni objekti se priključijo preko dovodne TK 
omarice, ki je na fasadi objekta.

(4) Pri poteku trase v cestišču, oziroma drugih povoznih 
površinah se PEHD cevi dodatno ščiti s PVC cevmi Ø 125 mm.

(5) Horizontalni odmik drugih komunalnih vodov od TK 
kabelske kanalizacije je najmanj 0,3 m.

(6) Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje dru-
gih komunalnih vodov.

21. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Uredi se individualen odvoz komunalnih odpadkov s 
prevzemnih mest ob cesti. Prevzemno mesto mora biti opre-
mljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca.

(2) Odpadki, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža (papir, kartoni, lesni odpadki in drugo), steklovina ter 
ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), se zbirajo ločeno v 
zabojnikih in se jih odvaža v nadaljnjo predelavo.

(3) Na območju OPPN se na javni površini postavi naj-
manj ena zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok).

(4) Gošče iz lovilcev olj, odpadna olja, masti in ostale 
odpadke opredeljene kot nevaren odpadek lastnik ali upravlja-
vec oddaja organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s 
tovrstnimi odpadki.

22. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje je individualno ali daljinsko iz skupnega vira. 
Lahko se uporabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo. 
Utekočinjen naftni plin mora biti v vkopanih cisternah. Dovoljeni 
so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne 
črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE

23. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo vode in podtalnice
Na območju OPPN ni varovane podtalnice, vodnih virov 

ali varstvenih pasov črpališč vodovodov.
(2) Varstvo zraka
Na območju OPPN se ne sme presegati dovoljenih vre-

dnosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne 
sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziro-
ma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(3) Varstvo pred hrupom
Območje se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, 

kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan 
in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.

(4) Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in 

deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo de-
gradiranih površin v Občini Črnomelj.

(5) Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje od-

padkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se 
odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi 
predpisi.

24. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot.

25. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine. 
Območje OPPN na jugovzhodu meji na arheološko najdišče 
Trdinova ulica.

26. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Kote objektov in cestišč se v največji možni meri prilaga-
jajo obstoječi konfiguraciji terena. Razlike v nivoju terena se rešu-
jejo z brežinami, izjemoma je dovoljena gradnja podpornih zidov.

(2) Za zasaditev živih mej in druge vegetacije se uporabi 
avtohtone rastlinske vrste.

27. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)

Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se 
deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic 
ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

28. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Potres
Pri načrtovanju novih objektov ter potrebnih ureditev se 

upoštevajo določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi grad-
benih objektov v potresnih območjih za območje seizmične 
intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. 
Projektni pospešek tal je 0,150 g.

(2) Požar
– Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja se 

uredi v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
– Notranji prometni sistem cest, omogoča dostop do 

objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo 
in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje 
za varen umik živali, ljudi in premoženja.

– Za zagotavljanje požarne vode se zgradi hidrantno 
omrežje.

– Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo od-
miki stavb od parcelnih mej, ki so določeni z gradbenimi mejami 
in gradbeno linijo (površino za razvoj objekta(ov)), s čimer je 
omejeno širjenje požara med objekti. Medsebojna oddaljenost 
med objekti je najmanj 5,00 m, v primeru manjšega razmika 
se mora izvesti zid brez odprtin ali se morajo upoštevati drugi 
ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.

– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
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.
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(3) Obramba
Na območju niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(4) Zaklanjanje
V objektih, ki so določeni s predpisi se gradijo zaklonišča, 

v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
(5) Poplave
Na območju OPPN ni nevarnosti od poplav.
(6) Plazovitost in erozija
Območje ni plazovito, je pa erozijsko območje z običajnimi 

zaščitnimi ukrepi, zato se pred izdelavo projektne dokumenta-
cije izdela geološko-geotehnično poročilo ali pridobi izjava o 
stabilnosti terena.

VII. NAČRT PARCELACIJE

29. člen
(načrt parcelacije)

Načrt parcelacije in koordinate zakoličbenih točk parcel in 
objektov so prikazani v grafičnem delu OPPN.

30. člen
(javno dobro)

Javno dobro predstavljajo vse prometnice, otroško igrišče 
ter parcele objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

31. člen
(etapnost gradnje)

(1) Lahko se izvede katerikoli del OPPN kot funkcionalna 
celota po pogojih tega odloka z izgradnjo infrastrukture, dimen-
zionirane na končno število uporabnikov.

(2) Na parceli morajo biti zgrajene najmanj dovozna cesta, 
elektrika, vodovod in kanalizacija.

(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaklju-
čeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

(4) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s ce-
sto, kot zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno obmo-
čje, dimenzionirani pa morajo biti na končno število uporabnikov.

32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije mora investitor 
opraviti geološko-geotehnične raziskave terena in upoštevati 
rezultate le-teh ali pridobiti izjavo o stabilnosti terena.

(2) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan 
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje 
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in 
upoštevati pogoje tega odloka.

(3) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je po-
trebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno zemljo, 
gradbeni material in ostale gradbene odpadke na ustrezne 
deponije.

(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne 
poškodbe, nastale na okoliškem gozdnem drevju.

33. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so poda-
ne znotraj površine za razvoj objekta(ov), pri tem je potrebno 
upoštevati druga določila tega odloka (faktor izrabe, zazidave 
ipd.). Objekti so lahko manjši in drugačne tlorisne oblike od 
grafično prikazanih.

(2) Na ravnem terenu ni obvezna gradnja kleti.
(3) Na parkiriščih in zelenicah je dovoljeno graditi objekte, 

če je v grafičnem delu OPPN označena površina za razvoj 

objekta(ov). V tem primeru se parkirišča uredijo na prostih 
površinah parcele in se prilagodijo razpoložljivemu prostoru.

(4) Parcele, namenjene gradnji je možno združevati, in 
sicer največ po dve parceli skupaj. Ob tem se združita tudi 
površini za razvoj objekta(ov). Zunanja ureditev se smiselno 
prilagodi novi parceli.

(5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in šte-
vila vhodov v objekt oziroma na parcelo, dovoljeno je tudi 
združevanje dostopov za več parcel skupaj.

(6) Dovoljena je dodatna parcelacija (npr. prilagajanje ob-
stoječi parcelaciji), ob upoštevanju določil in meril tega odloka, 
ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.

(7) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene s 
tem odlokom, v primeru izvedbe zemeljskih del pri gradnji 
prometne infrastrukture (vkopi, nasipi ipd.), zaradi združevanja 
parcel ipd.

(8) Dopustna je korekcija parcelne meje ob soglasju so-
seda.

(9) Pri objektih, ki sledijo gradbeni liniji, je dovoljeno od-
stopanje od gradbene linije objektov za največ ±1,40 m (zunaj 
gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta 
(npr. poudarjen vhod).

(10) Dovoljena so odstopanja od kot terena na posame-
znih parcelah zaradi prilagajanja cesti in nasutju vrtač.

(11) Dovoljena so odstopanja od kot pritličij oziroma kleti, 
ki se prilagajajo koti zgrajenega cestišča v naravi.

(12) Pri objektih in trasah prometne, komunalno-energet-
ske infrastrukture, sistema zvez in odvzemnih mest za odpadke 
je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih 
kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, 
materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo 
oziroma posamezno parcelo ipd., če se pojavijo utemeljeni 
razlogi zaradi lastništva zemljišč, spremenjene parcelacije ali 
ustreznejše tehnološke rešitve, manjših finančnih stroškov ipd..

(13) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vo-
dov je dovoljeno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše 
rešitve.

(14) Pri gradnji cest je dovoljeno manjše odstopanje od 
poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot 
zaradi lastništva ali terenskih pogojev. Dovoljene so gradnje 
prečnih cestnih povezav (smer vzhod–zahod), če se za to 
izkaže potreba, vendar v skladu s predpisi.

(15) Dovoljuje se drugačna zunanja ureditev na parceli od 
prikazane v grafičnem delu OPPN.

(16) Na parceli 685/7, k.o. Črnomelj, je poleg stanovanj-
ske stavbe dovoljena gradnja nestanovanjske stavbe za opra-
vljanje dejavnosti, ki so določene s tem odlokom.

(17) Poleg kanalizacijskega sistema prikazanega v karto-
grafskih prilogah (mešani sistem gravitacijskega odvoda odpa-
dnih voda in prečrpavanja na posameznih parcelah) je dopu-
stna izgradnja drugačnega sistema kanalizacije (npr. samo gra-
vitacijski sistem) ter s tem posledično tudi povsem nove trase.

(18) Za vse parcele, na katerih so obstoječi objekti je do-
pustna gradnja ali dograditev infrastrukturnega omrežja.

(19) Dostop na posamezne parcele je dopustno urediti z 
več cestami, če to omogočajo prometno cestni predpisi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Zazidalni 
načrt obrtna cona v Črnomlju (SDL, št. 2/90).

35. člen
(začasna namembnost zemljišč)

Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko upo-
rabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo 
tega odloka.
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36. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine 
Črnomelj in Upravni enoti Črnomelj.

37. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpek-
cijske službe.

38. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-1/2012
Črnomelj, dne 27. junija 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2307. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 
16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 21. redni seji 
dne 27. 6. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah parc. št. 2694/156 in parc. št. 2694/157 

k.o. 1562 – Učakovci se ukine status javnega dobra in posta-
neta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, 
matična št.: 5880254.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-132/2011
Črnomelj, dne 27. junija 2013

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

GROSUPLJE

2308. Odlok o oddajanju v najem in obremenjevanju 
nepremičnega premoženja v lasti Občine 
Grosuplje

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 18. seji dne 5. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o oddajanju v najem in obremenjevanju 

nepremičnega premoženja v lasti Občine 
Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo način, pogoji in merila za 

oddajanje nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Ob-
čine Grosuplje (občina) v najem (zakup) ter za obremenjevanje 
le-tega s služnostnimi ter stavbnimi pravicami.

Ta odlok se uporablja:
– za vse nepremičnine (zemljišča vseh namembnosti, vse 

vrste stavb in posebnih delov stavb),
– za oddajo v najem, ustanovitev služnostne pravice (prava 

in neprava stvarna služnost) ter ustanovitev stavbne pravice.
Za določitev vsebine pojmov, kot so nepremičnina, na-

jem, služnostna pravica, stavbna pravica idr., se uporabljajo 
neposredno vsakokratno veljavni Stvarnopravni zakonik, Obli-
gacijski zakonik, Zakon o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Stanovanjski zakon in drugi zakoni ter podzakonski predpisi, 
ki urejajo ta področja.

2. člen
Za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem po tem 

odloku je pristojna občinska uprava Občine Grosuplje.
Najemnine, odškodnine, nadomestila ipd. so prihodek 

občine.

II. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

3. člen
Postopek se začne na podlagi vloge stranke ali na pobu-

do občine ali upravljavca nepremičnine.
Za sklenitev pogodbe se uporabi ena od naslednjih metod:
– javna dražba,
– javno zbiranje ponudb,
– neposredna pogodba.
Katera metoda iz prejšnjega odstavka se uporabi in način 

izvedbe postopka, določa zakon.
Če se postopek vodi po metodi javne dražbe ali javnega 

zbiranja ponudb, ga vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan.

III. ODDAJA V NAJEM (ZAKUP)

4. člen
V najem se lahko odda tiste nepremičnine, ki se jih zača-

sno ne potrebuje.
Podnajem ni dovoljen, razen če je z najemno pogodbo 

posebej drugače dogovorjeno.

5. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najeti nepremičnini,
– dovoljeni namen in obseg uporabe najete nepremičnine 

ter morebitnih skupnih delov,
– čas trajanja najema,
– višina najemnine, način in roki plačila, plačilo stroškov 

(obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, davki, nado-
mestila ipd.),

– pravice in obveznosti najemodajalca in najemnika (vzdr-
ževanje, ogledi, pravice tretjih ipd.),

– določno o prepovedi podnajema oziroma dovolitvi le-
-tega in pogoji te dovolitve,

– način prevzema nepremičnine in vrnitve le-te najemoda-
jalcu ter stanje le-te ob predaji in prevzemu (vrnitvi),
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– razloge za prenehanje najemnega razmerja,
– odpovedni razlogi, način odpovedi ter odpovedni roki.
Za najem v trajanju največ en dan posebne najemne po-

godbe ni treba skleniti (zadostuje naročilnica in račun).

6. člen
Višina najemnine brez DDV-ja je določena s tem odlokom 

oziroma s tem odlokom določenim cenikom.
Višina najemnine se enkrat letno (praviloma do konca 

januarja oziroma, ko so znani ustrezni podatki) revalorizira z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto.

7. člen
Župan lahko s sklepom, ki se povzame v najemno po-

godbo, v upravičenih primerih zniža višino najemnine največ 
do ene polovice, če:

– najemnik nepremičnine ne izkorišča kot edini uporabnik 
ali

– če je intenzivnost izkoriščanja nepremičnine ustrezno 
nizka ali

– če za določeno najemno pogodbo obstaja poseben 
interes občine ali krajevne skupnosti ali

– če gre za najem javnih površin za namene promocije in 
prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti.

Župan lahko s sklepom, ki se povzame v pogodbo, v 
upravičenih primerih odobri brezplačno uporabo nepremičnine. 
Brezplačna uporaba se sme odobriti, če je uporabnik organizaci-
ja (društvo ali zveza društev ali javni zavod), ki deluje v interesu 
občine (humanitarna, športna, turistična, kulturna in mladinska 
organizacija ter organizacija s področja vzgoje in izobraževanja, 
socialnega varstva in zdravstva) ali Krajevna skupnost.

8. člen
Račun za najemnino se izda mesečno do 5. dne v me-

secu, razen za:
– najem kmetijskega zemljišča ter zelenjavnega vrta (gre-

dice), za katerega se račun izda enkrat letno,

– najem, krajši od enega meseca, za katerega se račun 
izda nemudoma po koncu takega najema.

Plačilni rok računa je osem dni.

A) Kmetijska zemljišča

9. člen
Kmetijska zemljišča se oddajajo v najem v skladu s pogoji 

in po postopku, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih.

10. člen
Za določitev višine najemnine se uporablja vsakokratno 

veljavni cenik Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov RS za po-
samezno leto, objavljen na spletni strani.

B) Stavbna zemljišča

11. člen
Stavbna zemljišča so zemljišča, ki jih kot taka določa 

prostorski akt.

12. člen
Stavbna zemljišča so glede na lokacijo razvrščena na tri 

območja:
I. območje ožje območje mestnega jedra Grosuplja 

(območje med Adamičevo cesto, Cesto 
na Krko, Župančičevo cesto in Taborsko 
cesto)

II. območje širše območje (ostale ulice v Grosupljem, 
naselje Šmarje - Sap)

III. območje ostala naselja v občini.

13. člen
Višina najemnine se določi glede na dejavnost ter lokacijo 

zemljišča (v EUR/m2/mesec), in sicer:

vrsta površine oziroma dejavnosti območje: I. II. III.
– površine cest, ulic, pločnikov, trgov ipd., kjer je možno za gostinske ali trgovske namene posta-

viti stojnico, kiosk, gostinski vrt, prodajni avtomat ali na kakšen drug način razširiti ponudbo pred lokali 3,00 2,25 1,50
– površine, ki jih je možno uporabiti za namene parkiranja 3,00 2,25 1,50
– površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa, tekmovanj, razstav na prostem, cirkusov, 

lunaparkov ipd. 2,00 1,50 1,00
Za površine, ki jih je možno uporabiti za zelenjavne vrtove (gredice) je najemnina določena v 

EUR/m2/leto 1,00 0,85 0,50
Za površine iz prve alineje prvega odstavka tega člena, kjer je postavitev priložnostna, to je za 

čas določene prireditve, je najemnina določena v EUR/m2/dan (najmanj 1 dan, največ 10 dni) 12,00 8,50 5,00

C) Poslovni prostori, dvorane in objekti

a) Poslovni prostori

14. člen
Poslovni prostori so glede na vrsto dejavnosti razvrščeni 

v dve skupini:
1. za pridobitne dejavnosti:
1.1 proizvodna dejavnost, pošta, obrti, storitvene dejav-

nosti (razen trgovine in gostinstva),
1.2 trgovina, gostinstvo, banke, zavarovalnice, upravni 

prostori podjetij,
1.3 koncesijske dejavnosti,
1.4 druge pridobitne dejavnosti;
2. za nepridobitne dejavnosti:
2.1 dejavnost državnih organov in organizacij ter organov 

in organizacij lokalne skupnosti in političnih strank,
2.2 dejavnosti društev, ki delujejo v interesu občine, oziro-

ma ljubiteljskih društev s sedežem v Občini Grosuplje,

2.3 ostala društva,
2.4 druge nepridobitne dejavnosti.

15. člen
Poslovni prostori so glede na lokacijo razvrščeni v tri 

območja:

I. območje ožje območje jedra Grosuplja (območje med 
Adamičevo cesto, Cesto na Krko, Županči-
čevo cesto in Taborsko cesto)

II. območje širše območje (ostale ulice v Grosupljem, 
naselje Šmarje - Sap)

III. območje druga naselja v občini.

16. člen
Višina najemnine se določi glede na vrsto dejavnosti ter 

območje v EUR/m2/mesec, in sicer:
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vrsta dejavnosti območje: I. II. III.
1. pridobitne dejavnosti:

1.1 proizvodnja in storitvene dejavnosti, razen točke 1.2 tega odstavka 8,00 7,00 6,00
1.2 trgovina in gostinstvo 9,50 8,50 7,50
1.3 koncesijske dejavnosti 6,00 5,00 4,00
1.4 ostale pridobitne dejavnosti 8,00 7,00 6,00

2. nepridobitne dejavnosti:
2.1 državni in lokalni organi ter organizacije 7,00 6,00 5,00
2.2 društva v interesu občine 1,50 1,00 0,50
2.3 ostala društva 3,00 2,50 2,00
2.4 druge nepridobitne dejavnosti 7,00 6,00 5,00

Najemnina za zaklonišča, skladiščne, garažne in podobne 
prostore, se korigira (pomnoži) s faktorjem 0,5.

b) Dvorane

17. člen
Dvorano Družbenega doma na Taborski cesti 1 v Grosu-

pljem (Družbeni dom), sejno sobo v pritličju upravne zgradbe 
na Taborski cesti 2 v Grosupljem (sejna soba Taborska 2), sej-
no sobo v 4. nadstropju na Taborski cesti 1 v Grosupljem (sejna 
soba Taborska 1) in dvorano Kulturnega doma na Adamičevi 
cesti 16 v Grosupljem (Kulturni dom) se lahko odda v najem 
tudi za posamezne dogodke, in sicer za naslednje najemnine 
(najemnina na uro, obratovalni stroški so vključeni):

dvorana / dejavnost: nepridobitna pridobitna
Taborska 1
– celotna dvorana 8,00 50,00
– polovica dvorane 4,00 25,00
sejna soba Taborska 2 4,00 25,00
sejna soba Taborska 1 4,00 25,00
Kulturni dom
– najem na dogodek (do 5 ur) 145,00 290,00
– vsaka dodatna ura 15,00 30,00

Cenik ne velja za društva, ki izvajajo redno dejavnost in 
dogodke v okviru svojih letnih programov dejavnosti, sprejetih 
na Občinskem svetu Občine Grosuplje in jih občina sofinancira. 
Za njih je uporaba dvoran brezplačna.

c) Športni objekti

Cenik najema športnih objektov EUR/uro
– športna dvorana Brinje Grosuplje 52,48
– športna dvorana Brinje – plesna dvorana 9,94
– športna dvorana Brinje – namizni tenis 5,18
– OŠ Louisa Adamiča – telovadnica 17,84
– OŠ Louisa Adamiča – borilnica 9,94
– DE OŠ Louisa Adamiča – telovadnica 15,03
– POŠ Šmarje - Sap – telovadnica 15,03
– POŠ Št. Jurij – telovadnica 17,38
– POŠ Žalna – telovadnica 17,38
– igrišče z umetno travo 12,21
– igrišče z umetno travo + razsvetljava 18,31
– igrišče za odbojko na mivki 5,93
– asfaltno igrišče 5,93
– asfaltno igrišče + razsvetljava 6,33

Cenik iz prejšnjega odstavka velja za urni najem za špor-
tne aktivnosti, ki se ne izvajajo v okviru Letnega programa 
športa Občine Grosuplje. Za društva, ki so izvajalci Letnega 
programa športa Občine Grosuplje, velja za te aktivnosti 50 % 
popust. Slednje velja tudi za vsa tekmovanja in tekme, ki jih 

ta društva niso dolžna organizirati, pa kljub temu prevzamejo 
njihovo organizacijo.

Za komercialne prireditve je cena najema ŠD Brinje Gro-
suplje 1.281,90 EUR.

Cenik ne velja za društva, ki izvajajo redno dejavnost in 
dogodke Letnega programa športa Občine Grosuplje, spre-
jetega na Občinskem svetu Občine Grosuplje in ga občina 
sofinancira. Za njih je uporaba športnih objektov brezplačna. To 
velja tudi za vse redne prvenstvene tekme, ki so jih ta društva 
v okviru tekmovalnega sistema dolžna organizirati.

Dvorane, telovadnice, učilnice, igrišča in podobne nepre-
mičnine, ki jih imajo v upravljanju šole, zdravstveni dom, knjižni-
ca ter vzgojno varstveni zavod, dajejo le-ti v uporabo oziroma 
najem zunanjim uporabnikom v skladu s svojimi pravilniki in 
ceniki, sprejetimi na svetih svojih zavodov, razen uporabnikom, 
oziroma najemnikom katerim ceno in pogoje najema in uporabe 
določa ta odlok. Prihodki iz tega naslova zavodi se uporabijo 
za kritje obratovalnih stroškov ter stroškov tekočega in investi-
cijskega vzdrževanja in o njih letno poročajo Občini Grosuplje 
ob pripravi Letnega poročila o poslovanju.

D) Stanovanja

18. člen
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in 

postopek, po katerem občina neprofitna stanovanja oddaja v 
najem, se določijo v skladu z določili Stanovanjskega zakona 
(Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 62/06, 
22/09 in 81/11) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje naje-
mnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uve-
ljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 
99/08 in 62/10 – ZUJPS).

19. člen
Občina objavi javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj 

v najem glede na število prostih stanovanj v občinskem glasilu, 
na spletni strani občine in na oglasni deski občine.

20. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne 

morejo sodelovati prosilci, ki so že lastniki stanovanj.

21. člen
Župan občine imenuje tričlansko komisijo, ki preuči ute-

meljenost vlog.
Vse udeležence razpisa, katerih vloge so nepopolne, se 

pozove, da v roku vloge dopolnijo. Vse vloge, ki se v roku ne 
dopolnijo, se s sklepom zavrže. Vloge udeležencev razpisa, 
ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev, se zavrnejo, vloge, ki so 
vložene po preteku roka, pa se zavržejo.

Če se na prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj 
v najem uvrstijo upravičenci z enakim številom točk, ima pred-
nost tisti upravičenec, ki je vlogo vložil prej.

Seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem se objavi na enak način kot razpis.



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 12. 7. 2013 / Stran 6775 

Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku 15 dni po 
prejemu sklepa o zavrnitvi ali zavrženju ali objavi razvrstitve na 
seznam županu občine. Odločitev župana je dokončna.

Z izbranimi upravičenci se sklene najemna pogodba.

22. člen
Službena stanovanja se odda v najem na podlagi razpisa, 

objavljenega na enak način kot za neprofitna stanovanja. Za 
postopek oddaje v najem se smiselno uporabijo določila za 
oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v javnih 
negospodarskih zavodih, javnih agencijah, katerih ustanovite-
ljica je občina.

Izjemoma lahko župan na predlog komisije oziroma de-
lodajalca dodeli službeno stanovanje brez javnega razpisa, 
če se ugotovi neodložljiva potreba po zagotovitvi službenega 
stanovanja.

23. člen
Prosilci za dodelitev službenega stanovanja morajo izpol-

njevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo republike Slovenije ali države članice 

Evropske unije,
– kadrovska pomembnost za delodajalca in za občino kot 

lokalno skupnost,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih čla-

nov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja 
oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše 
v oddaljenosti do 60 km od delovnega mesta.

24. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, za čas traja-

nja zaposlitve pri istem delodajalcu. Vsak najemnik službenega 
stanovanja je dolžan strokovni službi občine ob koncu koledar-
skega leta dostaviti dokazilo, da je zaposlen pri delodajalcu. 
Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja 
pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi 
najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali smrtjo najemni-
ka ter se ne more prenašati na ožje družinske člane.

25. člen
Za službena stanovanja se določi višino najemnine ena-

ko, kot za neprofitna stanovanja, s tem, da se odstotek letne 
vrednosti stanovanja poveča za 25 %.

E) Počitniški apartmaji

26. člen
Počitniške apartmaje lahko koristijo delavci občinske 

uprave ter občani Občine Grosuplje, pri čemer se upošteva 
naslednji prednostni vrstni red:

– delavci občinske uprave imajo prednost pred občani,
– v času šolskih počitnic imajo prednost starši otroka, ki 

obiskuje osnovno ali srednjo šolo, če počitniški apartma koristi 
tudi ta otrok,

– če imata dva interesenta isti vrstni red, ima prednost 
tisti, pri katerem je od zadnjega koriščenja katerega koli poči-
tniškega apartmaja poteklo več časa.

27. člen
Postopek odobritve koriščenja počitniškega apartmaja:
1. Župan imenuje izmed delavcev občinske uprave stalno 

tričlansko komisijo za oddajanje počitniških apartmajev.
2. Komisija pripravi vsako leto razpis za koriščenje poči-

tniških apartmajev. Razpis mora biti objavljen na spletni strani 
občine v prvi polovici decembra za naslednje leto, razpisni rok 
pa je do 31. decembra. Sestavna dela razpisa sta cenik ter 
obrazec vloge.

3. Vloge se lahko oddajajo tudi po zaključenem razpi-
su, vendar imajo prednost vloge, ki so prispele v razpisnem 
roku.

4. Zainteresirani koristnik odda vlogo, v kateri navede, ka-
teri apartma želi koristiti, termin koriščenja ter imena koristnikov 
in razmerje le teh do zainteresiranega koristnika.

5. O odločitvi o vlogah iz razpisa morajo biti vložniki ob-
veščeno do 15. januarja.

Praviloma se razpisujejo 10-dnevni termini, pri večjem števi-
lu vlog za določen počitniški apartma pa se komisija lahko odloči, 
da se namesto 10-dnevnih terminov odobrava 7-dnevne termine.

Zoper odločitev komisije je dopustna pritožba. O pritožbi 
odloča župan.

Vloge, oddane po zaključenem razpisu, se obravnavajo 
sproti, to je v petih delovnih dneh od prispetja po načelu, da 
imajo prednost vloga, ki je bila prej vložena.

Morebitno odpoved letovanja mora koristnik sporočiti naj-
manj 10 dni pred pričetkom koriščenja. Če koristnik letovanja 
ne odpove pravočasno, mora plačati 20 % celotne najemnine 
kot odškodnino.

28. člen
Koristniki počitniških apartmajev so dolžni skrbeti za red in 

čistočo ter ravnati z opremo in inventarjem kot dobri gospodarji.

29. člen
Cenik koriščenja počitniških apartmajev določi župan s 

sklepom. Pri določitvi cen upošteva za kateri apartma gre, se-
zonske in izven sezonske termine, dolžino termina ipd..

IV. SLUŽNOSTNA PRAVICA

30. člen
Služnostno pravico se lahko ustanovi za položitev oziro-

ma napeljavo komunalnega, komunikacijskega in podobnega 
voda oziroma priključka v, na ali nad služečo nepremičnino ali 
za uporabo (pešpot, vožnja ipd.) služeče nepremičnine (pred-
met služnosti).

S služnostno pravico se sme obremeniti tudi nepremični-
ne s statusom grajenega javnega dobra.

Služnostno pravico je treba določiti racionalno in gospodar-
no, tako da le-ta služečo nepremičnino čim manj obremenjuje.

V služnostni pogodbi je treba vsebino in potek služnostne 
pravice natančno določiti in jo praviloma prikazati tudi na po-
godbi priloženi skici.

31. člen
Postopek za podelitev služnostne pravice se začne na 

podlagi vloge zainteresiranega investitorja. Iz vloge mora biti 
razvidno, kakšna naj bi bila vsebina služnostne pravice ter opi-
sano, po kateri in kje po parceli naj bi potekala in ter globino, 
širino ter dolžino posega.

Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice 
priložiti:

– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase služno-
stne pravice,

– katastrske in zemljiškoknjižne listine, če dejansko stanje 
ni razvidno iz uradnih evidenc.

Podatki o površini, obremenjeni s služnostno pravico, se 
povzamejo iz projektne in druge dokumentacije o nameravani 
služnosti. Širina trase (varovalni pas) za zemeljski infrastruk-
turni vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa ne 
manj od 1 m, oboje računano od zunanjega roba instalacije na 
vsako stran.

32. člen
Služnostna pravica je odplačna, razen če je s tem odlo-

kom ali drugim predpisom drugače določeno.
Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor ali služno-

stni upravičenec.
Stroški postopka podelitve služnostne pravice bremenijo 

zavezanca za nadomestilo. Stroške mora zavezanec plačati, 
preden se mu izroči vknjižbeno dovoljenje.
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33. člen
Nadomestilo se praviloma obračuna v enkratnem znesku, 

plačljivo pa je pred izročitvijo vknjižbenega dovoljenja investi-
torju ali služnostnemu upravičencu, če pa znesek nadomestila 
presega 5.000,00 EUR pa lahko tudi v obliki periodičnega 
(obročnega ali rentnega) plačevanja. Periodično plačevano 
nadomestilo se vsako leto revalorizira z indeksom cen življenj-
skih potrebščin.

V primeru obročnega plačevanja mora zavezanec prvih 
25 % nadomestila plačati, preden se mu izroči vknjižbeno do-
voljenje. Obroki se plačujejo mesečno, najvišje možno število 
obrokov 36. V primeru prenehanja služnosti se ta del nadome-
stila ali sorazmerni del le-tega zavezancu ne vrne.

V primeru rentnega plačevanja nadomestila mora zave-
zanec plačati 25 % nadomestila takoj po podpisu služnostne 
pogodbe, nato pa vsako leto 10 % ocenjenega nadomestila 
vse do prenehanja služnostne pravice. V primeru mesečnega 
plačevanja se vsak mesec plača eno dvanajstino prej ugo-
tovljenega zneska. Če želi investitor pri rentnem plačevanju 
nadomestila prej kot v petih letih prekiniti služnostno pravico, 
je dolžan plačati razliko do 75 % celotne vrednosti nadomestila.

Če zavezanec zapade v zamudo s plačilom treh zapore-
dnih mesečnih obrokov nadomestila ali petih mesečnih obrokov 
iz obdobja šestih mesecev ali s plačilom enega letnega obroka 
nadomestila za več kot 90 dni, ima občina pravico, da – potem 
ko je zavezanca opomnila na plačilo in mu za plačilo postavila 
dodaten 15-dnevni rok, zavezanec pa ni plačal – odstopiti od 
služnostne pogodbe ter uveljaviti vse posledice iz 36. člena.

34. člen
Območje občine je glede podeljevanja služnostne pravice 

razdeljeno na tri območja:

I. območje ožje območje mestnega jedra Grosuplja 
(območje med Adamičevo cesto, Cesto 
na Krko, Župančičevo cesto in Taborsko 
cesto)

II. območje širše območje (ostalo območje Grosuplje-
ga, naselja Šmarje Sap)

III. območje ostala območje občine.

35. člen
Višina nadomestila se določi glede na območje ter na-

mensko rabo zemljišča, razvidno iz prostorskih aktov, v EUR/m2 
brez DDV, in sicer:

območje I. II. III.
stavbna zemljišča 25,00 20,00 17,00
kmetijska zemljišča / 6,00 3,00.

Najmanjši znesek nadomestila za služnost na stavbnem 
zemljišču brez davka znaša 50,00 EUR, na kmetijskem zemlji-
šču pa 25,00 EUR.

36. člen
Ob prenehanju služnostne pravice ima občina pravico od 

investitorja ali od služnostnega upravičenca ali od vsakokra-
tnega lastnika gospodujoče nepremičnine zahtevati, da le-ta 
na svoje stroške odstrani komunalni vod oziroma inštalacijo 
oziroma kar je že bilo vgrajeno v, na ali nad služečo nepremič-
nino ter da vzpostavi prejšnje stanje (sanacija zemljišča ipd.). 
V primeru neuspeha občina ni zavezana, da toži na izpolnitev, 
ampak lahko to naredi sama na strošek prej navedenega 
zavezanca.

Če zavezanec v primernem roku ne naredi, kar je bilo 
skladno s prejšnjim odstavkom od njega zahtevano, sme obči-
na izjaviti, da predmet služnosti neodplačno prevzema v last.

37. člen
Če investitor oziroma njegov izvajalec pri gradnji predme-

ta služnosti povzroči občini ali tretji osebi kakršno koli škodo, jo 
je povzročitelj dolžan povrniti dejanskemu oškodovancu. Višino 

škode v primeru spornosti ugotovi cenilec. Investitor in izvajalec 
sta solidarno odgovorna za plačilo nadomestila, stroškov ceni-
tve ter morebitnih drugih stroškov.

38. člen
Če postavitev predmeta služnosti moti občino pri izvedbi 

kakšnega njenega projekta, je investitor oziroma služnostni 
upravičenec na svoje stroške dolžan prestaviti oziroma preu-
rediti predmet služnosti po navodilih občine, sicer lahko to na 
stroške investitorja oziroma služnostnega upravičenca naredi 
občina. Vsebinsko enako velja za primer, če je predmet služno-
sti zgolj uporaba nepremičnine.

39. člen
Brezplačno služnostno pravico se sme ustanoviti v pri-

merih, v katerih se uresničuje širši interes občine ali krajevne 
skupnosti. Širši interes s sklepom v vsakem posameznem 
primeru ugotovi župan. Praviloma vendar ne izključno je širši 
interes podan v naslednjih primerih:

– pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije gospodarske 
javne infrastrukture sočasno z gradnjami ali v zvezi z že obsto-
ječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki je v interesu občine 
ali dela občine oziroma krajevne skupnosti,

– pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije elektronskih 
komunikacijskih omrežij, če je le-to v interesu občine ali dela 
občine oziroma krajevne skupnosti ali če se to izvaja izven 
urbanih središč,

– kadar izvaja gradnjo oziroma investicijo gospodarske 
javne infrastrukture investitor, katerega ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je Občina Grosuplje.

V. STAVBNA PRAVICA

40. člen
Stavbna pravica se sme ustanoviti na tistih nepremičninah 

v lasti občine, ki jih le-ta trajno ne potrebuje za svoje potrebe 
in je ustavitev stavbne pravice bolj ekonomsko utemeljena od 
prodaje predmetne nepremičnine ali če je to v danih okoliščinah 
edini način gospodarne uporabe tega premoženja.

Za postopek ustanovitve stavbne pravice se smiselno 
uporabljajo zakonske in podzakonske določbe o razpolaganju 
s stvarnim premoženjem.

Stavbne pravice se ne sme ustanoviti na nepremičnini s 
statusom grajenega javnega dobra.

Stavbno pravico je treba določiti racionalno in gospodar-
no, tako da le-ta obremenjeno nepremičnino čim manj obre-
menjuje.

V pogodbi o stavbni pravici se vsebino stavbne pravice 
natančno določi in se jo praviloma prikaže tudi na pogodbi 
priloženi skici.

V tem odloku je beseda imetnik stavbne pravice upora-
bljena za osebo, ki dejansko izvede s stavbno pravico pove-
zano investicijo in za osebo, na katero morebiti le-ta prenese 
stavbno pravico.

41. člen
Postopek za ustanovitev stavbne pravice se začne na 

podlagi vloge zainteresiranega investitorja. Iz vloge mora biti 
razvidno, kakšna naj bi bila vsebina stavbne pravice ter opisa-
no, kje na predmetni parceli naj bi se predmet stavbne pravice 
(gradnja) nahajal in kolikšno površino (v m2) naj bi zasedal.

Investitor mora k vlogi za ustanovitev stavbne pravice 
priložiti:

– projektno dokumentacijo z vrisom lokacije (situacije) 
stavbne pravice v naravi,

– katastrske in zemljiškoknjižne listine s podatki za vsako 
posamezno nepremičnino, na kateri se ustanavlja stavbna 
pravica.

Podatki o površini, obremenjeni s stavbno pravico, se 
povzamejo iz projektne oziroma druge dokumentacije.
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42. člen
Stavbna pravica je odplačna, razen če je s tem odlokom 

ali drugim predpisom drugače določeno.
Zavezanec za plačilo nadomestila za stavbno pravico je 

investitor oziroma vsakokratni imetnik stavbne pravice.
Nadomestilo se praviloma obračuna v enkratnem zne-

sku, plačljivo pa je pred izročitvijo vknjižbenega dovoljenja 
investitorju, lahko pa tudi v obliki periodičnega (mesečnega 
ali letnega) plačevanja. V primeru obročnega plačevanja mora 
zavezanec prvi del nadomestila plačati preden se mu izroči 
vknjižbeno dovoljenje, za izračun obrokov, števila le-teh ipd. 
pa se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o obročnem 
plačilu nadomestila za služnostno pravico. V primeru predča-
snega prenehanja stavbne pravice se ta del nadomestila ali 
sorazmerni del le-tega investitorju ne vrne.

Stroški postopka ustanovitve stavbne pravice bremenijo 
investitorja. Stroški mora investitor plačati preden se mu izroči 
vknjižbeno dovoljenje.

43. člen
Območje občine je glede podeljevanja oziroma višine 

nadomestila za stavbno pravico razdeljeno na tri območja:

I. območje ožje območje mestnega jedra Grosuplja 
(območje med Adamičevo cesto, Cesto 
na Krko, Župančičevo cesto in Taborsko 
cesto)

II. območje širše območje (ostalo območje Grosuplje-
ga, naselja Šmarje Sap)

III. območje ostala območje občine.

44. člen
Višino nadomestila za stavbno pravico ugotavlja poobla-

ščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

45. člen
Če imetnik stavbne pravice zapade v zamudo s plačilom 

treh zaporednih mesečnih obrokov nadomestila ali petih me-
sečnih obrokov iz obdobja šestih mesecev ali s plačilom enega 
letnega obroka nadomestila za več kot 90 dni, ima občina 
pravico, da – potem ko je imetnika stavbne pravice opomnila 
na plačilo in mu za plačilo postavila dodaten 15-dnevni rok, 
imetnik stavbne pravice pa ni plačal – odstopiti od pogodbe 
oziroma zahtevati prenehanje stavbne pravice ter uveljaviti vse 
posledice iz 46. člena.

Če želi imetnik stavbne pravice prej kot v petih letih pre-
kiniti stavbno pravico, je dolžan plačati razliko do 75 % celotne 
vrednosti nadomestila.

46. člen
Ob prenehanju stavbne pravice občina imetniku stavbne 

pravice plača nadomestilo v višini, ki je dogovorjena s pogodbo 
o ustanovitvi stavbne pravice, če pa to ni dogovorjeno, pa plača 
eno polovico povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Če je vrednost iz prejšnjega odstavka negativna (vrednost 
odstranitve objekta, sanacije zemljišča ter drugi s tem povezani 
stroški večja od takratne vrednosti objekta), ima občina pravico 
od imetnika stavbne pravice zahtevati, da le-ta na svoje stroške 
odstrani gradnjo, ki je bila zgrajena v zvezi s stavbno pravico 
ter da vzpostavi prejšnje stanje (sanacija zemljišča ipd.), to je 
stanje, ki je bilo pred gradnjo.

Če imetnik stavbne pravice v primernem roku ne naredi, kar 
je bilo skladno s prejšnjim odstavkom od njega zahtevano, sme 
občina to narediti sama na strošek imetnika stavbne pravice.

47. člen
Če imetnik stavbne pravice oziroma njegov izvajalec pri 

gradnji predmeta stavbne pravice povzroči občini ali tretji osebi 
kakršno koli škodo, jo je povzročitelj dolžan povrniti dejanske-
mu oškodovancu. Višino škode v primeru spornosti ugotovi 
cenilec. Imetnik stavbne pravice in izvajalec sta solidarno od-

govorna za plačilo nadomestila, stroškov cenitve ter morebitnih 
drugih stroškov.

48. člen
Brezplačno stavbno pravico se sme ustanoviti v primerih, 

v katerih se uresničuje širši interes. Širši interes s sklepom v 
vsakem posameznem primeru ugotovi župan. Praviloma ven-
dar ne izključno je širši interes podan v naslednjih primerih:

– pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije gospodarske 
javne infrastrukture sočasno z gradnjami ali v zvezi z že obsto-
ječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki je v interesu občine 
ali dela občine oziroma krajevne skupnosti,

– kadar izvaja gradnjo oziroma investicije gospodarske 
javne infrastrukture investitor, katerega ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je občina.

49. člen
Če želi imetnik stavbne pravice le-to prenesti na tretjo osebo, 

mora za to predhodno pridobiti pisno soglasje občine. Soglasje se 
lahko poda tudi že v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice.

Če imetnik stavbne pravice prenese le-to na tretjo osebo 
brez predhodnega soglasja ali celo ob izrecnem nasprotovanju 
občine, sme občina odstopiti od pogodbe o ustanovitvi stavbne 
pravice.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
Najemne (zakupne), služnostne in podobne pogodbe, 

ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega odloka, ostanejo v 
veljavi do izteka pogodbeno dogovorjenega roka, za morebitno 
podaljšanje pa se uporablja ta odlok. Začeti postopki se nada-
ljujejo po tem odloku.

51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o najemu zemljišč v lasti Občine Grosuplje (Ura-

dni list RS, št. 55/09),
– Pravilnik o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov 

v najem (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in 
dopolnitvami),

– Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja 
v lasti ali upravljanju Občine Grosuplje (služnostne pravice) 
(Uradni list RS, št. 96/05).

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

Republike Slovenije.

Št. 007-2/2012
Grosuplje, dne 5. junija 2013

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

HRPELJE - KOZINA

2309. Sklep o začasnih izpisih v poletnih mesecih, 
odsotnost otroka zaradi bolezni in določitvi 
poslovnega časa vrtca

Na podlagi 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 40/12), Kriterijih in postopkih 
za sprejem otrok v enote vrtca Sežana (sklep OS št. 602-
3/2012-3), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 34. člena Pravilnika o nor-
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mativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti pred-
šolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 
79/09, 102/09 in 105/10) in 78. člena Zakona o uravnoteženju 
javnih financ, v nadaljevanju ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 in 
spremembe) in Statut Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 
št. 29/011 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina 
na 16. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnost 

otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega 
časa vrtca

1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Hrpelje - Kozina po ve-

ljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko 
uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat 
letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za nepre-
kinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in 
največ dveh mesecev.

Starši so začasni izpis otroka in rezervacijo dolžni upravi 
vrtca napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti 
otroka iz vrtca.

V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca, plačajo starši 
rezervacijo v višini 50 % prispevka iz plačilnega razreda, ki jim 
je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program 
vrtca, znižano za sorazmerni delež stroškov neporabljenih živil.

Razliko med plačilom rezervacije staršev in ekonomsko 
ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov nepora-
bljenih živil, zagotavlja Občina Hrpelje - Kozina.

V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali 
več otrok se 50 % znižanje prispevka ne upošteva v delu pri-
spevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu 
z Zakonom o vrtcih, in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje 
javnih financ.

2. člen
V primeru, da je otrok zaradi bolezni neprekinjeno od-

soten več kot 21 delovnih (obračunskih) dni, lahko starši uve-
ljavljajo znižanje plačila v višini 50 % prispevka iz plačilnega 
razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila 
za program vrtca. Staršem vrtec obračuna 50 % prispevka iz 
plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi 
višine plačila za program vrtca, znižanega za sorazmerni del 
stroškov neporabljenih živil.

Razliko med znižanim plačilom staršev in ekonomsko 
ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov nepora-
bljenih zagotavlja Občina Hrpelje - Kozina.

Vlogo za znižanje plačila s priloženim zdravniškim potrdi-
lom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku petih zapore-
dnih delovnih (obračunskih) dni od zaključka odsotnosti otroka.

To določilo velja za starše otrok, katere je Občina Hrpelje 
- Kozina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov.

V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali 
več otrok se 50 % znižanje prispevka ne upošteva v delu pri-
spevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu 
z Zakonom o vrtcih, in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje 
javnih financ.

3. člen
Javni zavod Vrtec Sežana določi poslovalni čas po po-

sameznih enotah na podlagi ugotovljenih potreb staršev in ga 
posreduje občinam ustanoviteljicam skupaj z letnim delovnim 
načrtom.

Javni zavod Vrtec Sežana je v enotah vrtca na območju 
Občine Hrpelje - Kozina dolžan začeti oziroma končati poslo-
valni čas ob izraženi potrebi staršev najmanj treh otrok.

V izjemnih primerih pa se za sprejem otroka v enote 
Javnega zavoda Vrtca Sežana z območja Občine Hrpelje - Ko-
zina, izven določenega poslovalnega časa posamezne enote, 
pooblašča župana, da se na podlagi pisno obrazloženih potreb 
staršev, po poprejšnjem mnenju Javnega zavoda Vrtca Sežana 
in ugotoviti morebitnih dodatno nastalih stroškov, s sklepom do-

loči čas in obdobje, ko je enota Javnega zavoda Vrtca Sežana 
dolžna začeti oziroma končati poslovalni čas izven rednega 
poslovalnega časa.

4. člen
Staršem, ki v skladu z 48. členom Zakona o starševskem 

varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 
– ZSDP-UPB2 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) 
delajo krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva 
otroka do tretjega leta starosti, se na podlagi ustreznega 
dokazila (Odločbe centra za socialno delo o pravici do plačila 
prispevkov dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starše-
vstva) omogoči vpis otroka v pol dnevni program v prvem sta-
rostnem obdobju, do zapolnitve oddelkov v skladu z najvišjim 
normativnim številom otrok.

5. čl,en
S uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o uvelja-

vljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca 
v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega 
izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec, št. 022-27/2005-3 z dne 
16. 2. 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/06.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 602-5/2013-4
Hrpelje, dne 27. junija 2013

Po pooblastilu župana
Št. 032-4/2013-2, z dne 26. junija 2013

Podžupan
Občine Hrpelje - Kozina

Anton Mahne l.r.

IDRIJA

2310. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Idrija

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Idrija na 21. seji dne 3. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, 
so prikazane na karti, ki je na vpogled na sedežu občine.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):
– lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 

v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v 
občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa 
na ceste enake ali višje kategorije;

– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno 
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za 
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 12. 7. 2013 / Stran 6779 

3. člen
Lokalne ceste v mestu Idrija se razvrstijo v naslednje 

podkategorije:
– zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so 

namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posa-
meznih območij mesta Idrija na ceste enake ali višje kategorije;

– mestne ceste (s skrajšano ozna ko LK), ki so kot nada-
ljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih 
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individual-
ne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri 
ipd.) v posameznih območjih mesta Idrija.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

1 001181 130120 Jeler – Vodice 001180 1.023 v 1.531 – Ajdovščina

2 100011 210 Sovodenj – Javorjev Dol – Ledine 130180 3.665 v 5.584 – Gorenja vas - 
Poljane

3 100012 130180 Ledine – Ledinsko Razpotje 610 1.950 v

4 130011 102 Likarca – Rebro 130150 4.711 v

5 130012 130150 Rebro – Dolenje Dole 130170 2.496 v

6 130013 130170 Dolenje Dole – Mravljišče 130160 1.533 v

7 130014 130160 Mravljišče – Godovič 102 3.436 v 1.768 – Logatec

8 130021 130500 Idrija – Kočevše 130030 7.545 v

9 130022 130030 Kočevše – Vojsko Vojsko 5.102 v

10 130031 130020 Kočevše – Čekovnik – Idrija 130020 12.957 v

11 130041 102 Podroteja – Fežnar 130070 4.692 v

12 130042 130070 Fežnar – Idrijska Bela Idr. Bela 2.573 v

13 130051 130040 Podroteja – Koševnik 130100 6.394 v

14 130052 130100 Koševnik – Habeček 130110 1.349 v

15 130053 130110 Habeček – Zadlog 130090 2.076 v

16 130054 130090 Zadlog – Črni Vrh 207 1.414 v

17 130061 130500 Idrija – Razpotje – Hladnik 610 7.235 v

18 130071 130040 Idrijska Bela – Krog 130100 4.352 v

19 130072 130100 Krog – Zadlog 130090 1.502 v

20 130081 130020 Koder – Gorenja Trebuša 420170 7.121 v 3.873 – Tolmin

21 130091 130050 Črni Vrh – Zadlog 130070 1.462 v

22 130092 130070 Zadlog 630330 2.049 v

23 130093 630330 Zadlog – Kovk 936 3.572 v 3.980 – Ajdovščina

24 130101 130050 Idrijski Log – Zadlog 130070 2.625 v

25 130111 130050 Idrijski Log – Predgriže 207 3.193 v

26 130121 207 Strmec – Jeler 001180 3.418 v 1.092 – Ajdovščina

27 130122 001180 Jeler – Javornik Javornik 1.862 v

28 130131 207 Predgriže – Gornje Lome G. Lome 3.871 v

29 130132 130130 Križišče – Spodnje Lome Sp. Lome 1.367 v

30 130141 130160 Zavratec – Med. Brdo 226070 1.516 v 782 – Logatec

31 130151 102 Vrh Zale – Rebro 130010 6.243 v

32 130152 130010 Rebro – Ledinsko Razpotje 610 5.504 v

33 130161 130010 Mravljišče – Zavratec 130140 3.090 v

34 130162 130140 Zavratec – Brnikov Log 408 1.997 v 1.245 – Logatec

35 130171 130010 Dole – Podklanec 408 3.142 v 2.176 – Žiri

36 130181 610 Govejk – Ledinske Krnice 496010 2.656 v
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

37 130182 496010 Ledinske Krnice – Ledine 100010 781 v

38 130191 610 Govejk – Brekovce 408 4.728 v 1.678 – Žiri

39 130192 130190 Gornji Vrsnik 130190 1.207 v

40 130193 130190 Spodnji Vrsnik Sp. Vrsnik 953 v

41 130201 102 Golob – Jazne 043170 2.735 v 4.506 – Cerkno

42 130211 610 Spodnja Kanomlja – Idrske Krnice 630270 6.076 v

43 130212 630270 Idrske Krnice – Boč 630550 3.597 v

44 130213 630550 Boč – Stan 043210 2.272 v 896 – Cerkno

45 130214 043210 Stan – Oblakov Vrh 610 2.078 v 1.753 – Cerkno

46 226011 102 Hotedršica – Godovič 102 2.610 v 3.816 – Logatec

47 496011 610 Breznica – Ledinjske Krnice 130180 1.997 v 3.163 – Žiri

48 496031 408 Žiri – Ledinica – Mrzli vrh 100010 605 v 6.296 – Žiri

v…vsa vozila SKUPAJ: 160.332 m

5. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

1 130501 102 Idrija – zanka 130500 1.128 v

v…vsa vozila SKUPAJ: 1.128 m

6. člen
Mestne ceste (LK) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

1 130511 130500 Ulica Sv. Barbare 130500 248 v

2 130521 130500 Rožna ulica (Gasa) 130620 484 v

3 130531 130500 Prelovčeva – Ulica zmage HŠ 9 713 v

4 130541 130500 Kajuhova – Čopičeva 631100 316 v

5 130571 130060 Študentovska ulica 130530 330 v

6 130581 130500 Prešernova ulica 130580 612 v

7 130611 130620 Grilčeva ulica 130060 551 v

8 130621 102 Tomšičeva ulica 130630 497 v

9 130631 102 Gradnikova ulica HŠ 7 458 v

10 130641 102 Arkova – Rudarska ulica 631260 661 v

11 130651 102 Ulica Otona Župančiča HŠ 17 340 v

12 130652 130650 Gorska pot HŠ 43 346 v

13 130661 130010 Partizanska ulica N.H. 972 v

14 130671 130010 Ulica Stanka Bloudka HŠ 25 422 v

15 130681 130060 N. Pirnata – 1. maja HŠ 36 506 v

16 130691 130030 Ulica V. Mohoriča 130540 185 v

17 130751 102 Pustota HŠ 8 588 v

18 130761 102 Šolska ulica HŠ 17 564 v

19 130801 130060 Križišče – PBI PBI 432 v

v…vsa vozila SKUPAJ: 9.225 m
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7. člen
Javne poti (JP) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

1 502631 130120 Strmec – Robar HŠ 22 279 v 412 – Ajdovščina

2 502641 936 Žagolič – Strmec 630620 1.340 v 4.380 – Ajdovščina

3 502651 502640 Predgozdnik – Strmec 630620 168 v 2.452 – Ajdovščina

4 630011 130010 Tabor – Češmelj HŠ 14 1.968 v

5 630012 630010 Tabor – Lom gozdna c. 695 v

6 630021 130010 Treven – Rovt HŠ 10 1.761 v

7 630031 130010 Dolenje Dole – Pelhan HŠ 20 846 v

8 630041 130010 Gorenje Dole – Mravljišče 130010 1.212 v

9 630042 630040 Na Griču – Bezeljak HŠ 24 494 v

10 630051 726270 Veharše – Omevkar HŠ 28a 468 v

11 630061 130020 Nikova – Rupa HŠ 8 2.301 v

12 630062 130020 Nikova 130020 312 v

13 630071 130020 Revenovše – Miklajč HŠ 1a 987 v

14 630081 630100 Kotlar – Jelenk HŠ 31 929 v

15 630091 130080 V Grapi HŠ 100 533 v

16 630101 130020 Vojsko – Pustota 130080 2.992 v

17 630111 610 Migovše – odcep Reven 630240 1.146 v

18 630112 630240 Odcep Reven – odcep Hum 630220 8.322 v

19 630113 630220 Cikel – Vojsko 130020 1.889 v

20 630114 630110 Likar HŠ 42c 533 v

21 630115 630110 Migovše – Ipavec HŠ 36a 1.598 v

22 630116 630110 Planinski dom Rudar 920780 178 v

23 630121 130050 Habečk – Grapar HŠ 21 932 v

24 630122 130100 Odcep Gostiša HŠ 23 472 v

25 630131 130050 Zdiše – Šoštar 130090 1.594 v

26 630141 130800 PBI – na Stanu HŠ 70 1.818 v

27 630151 130060 Razpotje – Lom HŠ 8 3.638 v

28 630161 130060 Razpotje – Melanovec HŠ 17 997 v

29 630162 130060 Razpotje 24 HŠ 24 437 v

30 630171 130060 Prekovše – Pleče HŠ 42 3.081 v

31 630181 630190 Razpotje – Kolenc 130060 1.114 v

32 630191 630150 Razpotje – Volavčevše HŠ 12 2.494 v

33 630201 630100 Smodin HŠ 32 1.443 v

34 630211 130080 Pustota HŠ 92 227 v

35 630221 630110 Odcep Hum – Kuštrin HŠ 55 785 v

36 630222 630220 Rovtar HŠ 52 474 v

37 630231 207 Mrzli Log – Šajsna Ravan HŠ 10 2.632 v

38 630241 630110 Reven gozdna c. 904 v

39 630251 130070 Šemrl – Kot HŠ 21 1.594 v

40 630252 630250 Šemrl – na Sredi 130090 462 v

41 630261 130070 Likar (Idr. Log) HŠ 73 406 v

42 630271 130210 Idrijske Krnice – Otalež 102 6.968 v

43 630273 630270 Jezero – Snopiše HŠ 21 1.378 v

44 630274 630270 Maruškovec – Novak HŠ 16a 529 v

45 630275 630270 Odcep Pavšič HŠ 15 118 v
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

46 630281 130080 Počepar – Brus HŠ 102 982 v

47 630291 130090 Šoštar – Ivanjšek 130070 1.563 v

48 630301 130090 Šoštar – Plestenice HŠ 60 802 v

49 630302 630300 Zadlog HŠ 56a 449 v

50 630311 130090 Na Sredi – Bukov. Rovna HŠ 53 2.693 v

51 630312 630310 Hudi Kot – Šoštar 130090 859 v

52 630321 130090 Na Sredi – Hudi kot 630310 926 v

53 630331 130090 Zadlog – Tominc HŠ 27 910 v

54 630332 630330 Zadlog – Lavreček HŠ 31 595 v

55 630333 630330 Zadlog–Bonča HŠ 29 366 v

56 630341 130120 Bajc HŠ 5 857 v

57 630351 630740 Dolnje Lome – na Griču HŠ 18 1.002 v

58 630361 130130 Spodnje Lome 130130 1.210 v

59 630362 630360 Spodnje Lome – Cigale HŠ 14 783 v

60 630371 130130 Predgriže – Trate 630780 719 v

61 630381 130150 Sedej – Govekar HŠ 11 1.179 v

62 630391 130150 Rebro – Lešetnica HŠ 1 1.028 v

63 630392 130150 Gore 39 HŠ 39 370 v

64 630401 130150 Ledinsko Razpotje – Podilovce HŠ 13 2.973 v

65 630402 100010 Ledinsko Razpotje 100010 379 v

66 630411 130170 Zakovk – Preske HŠ 16 1.063 v

67 630421 130170 Zakovk – Rupa HŠ 19 806 v

68 630431 130180 Jezero – Ledinske Krnice 100010 629 v

69 630441 100010 Ledine – Pečnik – Zajc 100010 1.693 v

70 630442 630440 Pečnik – Šnita HŠ 19 1.079 v

71 630451 610 Govejk – Gostiša 100010 1.705 v

72 630461 100010 Mrzli Vrh – Corn HŠ 21 2.099 v

73 630462 496010 Korita I HŠ 8 240 v

74 630463 496010 Korita II 630460 95 v

75 630471 100010 Sivka – Likar – Pirc 100010 2.870 v 304 – Gorenja vas - 
Poljane

76 630472 630470 Tušar – Spodnji Kamnik HŠ 22 1.242 v

77 630481 100010 Skozi vas (Ledine) 130180 271 v

78 630482 100010 Vas Ledine 630480 101 v

79 630483 630480 Ledine – pokopališče pokopali-
šče 59 v

80 630484 130180 Ledine 11 HŠ 11 62 v

81 630491 130190 Pek – Žirovnica HŠ 4 1.922 v

82 630492 630490 Matiček – Miklavž HŠ 5 666 v

83 630501 130190 Skozi vas (Vrsnik) 130190 484 v

84 630502 630500 Vrsnik – Vidic HŠ 19 1.003 v

85 630503 630500 Vrsnik – Mlinar HŠ 18 673 v

86 630511 996470 Spodnji Vrsnik 17 HŠ 17 202 v

87 630513 130190 Spodnji Vrsnik 6 HŠ 6 87 v

88 630521 100010 Ledine – Kerkoč 130200 4.460 v 568 – Cerkno

89 630531 130210 Spodnja Kanomlja – Bazovik HŠ 33 847 v

90 630541 630550 Boč – Močnik HŠ 9 3.221 v
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

91 630542 630540 Boč – Rupa – Stržnica HŠ 14 2.060 v

92 630543 630540 Podbrdo HŠ 10 573 v

93 630551 130210 Boč – Zavrh HŠ 8 1.201 v

94 630561 610 Oblakov Vrh – Gačnik 920780 2.730 v 3.471 – Tolmin

95 630571 630270 Lom – Jelenk Jelenk 1.555 v

96 630581 630270 Lom – Erjavec HŠ 29 2.645 v

97 630591 102 Travnik – Bende HŠ 11 989 v

98 630592 630590 Travnik – Anžon HŠ 2 1.255 v

99 630601 920780 Vojsko – Žgavec HŠ 79 4.173 v

100 630611 920780 Čar – Novinčejše HŠ 36 647 v

101 630621 207 Strmec – na Kobilici HŠ 10 3.997 v

102 630631 102 Godovič – na Griču 630660 1.829 v

103 630641 102 Log – Zala HŠ 67 657 v

104 630651 102 Log – Česnik 207 1.311 v

105 630661 102 Log – Veharše HŠ 57 3.711 v

106 630671 630650 Česnik – Brda HŠ 76 1.814 v

107 630672 102 Peskokop Zala HŠ 31 379 v

108 630681 207 Gabrovšek HŠ 78 780 v

109 630691 207 Bolčin HŠ 83 530 v

110 630701 207 Andrejač HŠ 89 389 v

111 630711 207 Klavžar – Šejn HŠ 27 1.529 v

112 630731 207 Škvarča HŠ 25 874 v

113 630732 630730 Nagode HŠ 26 350 v

114 630741 207 Predgriže – Zakrog HŠ 21 2.708 v

115 630742 630740 Podjesen – Dolnje Lome 130130 726 v

116 630751 207 Gornje Griže 130110 487 v

117 630761 207 Mrzli Log HŠ 1 692 v

118 630771 631800 Šebalk – peskokop peskokop 473 v

119 630772 631800 Šebalk – industrijska cona 226010 633 v

120 630781 207 Črni Vrh – Trnovec 130130 3.583 v

121 630782 207 Dom za starejše Bor Bor 122 v

122 630791 207 Predgriže – Dol – Lome 130130 1.207 v

123 630801 610 Likar – Novinčejše HŠ 23 1.375 v

124 630811 610 Petrič – Pock HŠ 37 3.555 v

125 630821 920780 Bendijski vrh – Razazije 920810 640 v 1.973 – Tolmin

126 630831 130150 Anžic – Koritar HŠ 18 2.627 v

127 630832 630830 Pustota – Ferjanč HŠ 26 2.450 v

128 630841 130160 Skozi vas (Zavratec) 130160 684 v

129 630851 130160 Zavratec 20 HŠ 20 102 v

130 630861 130160 Pod cerkvijo 130140 166 v

131 630871 130160 Spodnji Zavratec HŠ 33 326 v

132 630881 130160 Mimo šole 630840 256 v

133 630891 130140 Potok 130140 543 v

134 630901 100010 Biopharma (Ledine) HŠ 13 349 v

135 630902 630900 Ledine – Braintenberger HŠ 15 402 v

136 630911 130150 Cajnar HŠ 6 941 v
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

137 630912 130150 Gore – pokopališče HŠ 30 166 v

138 630913 130150 Gore – Svetle HŠ 17 196 v

139 630921 130210 Kenda HŠ 47 1.074 v

140 630931 130210 Kal HŠ 35 393 v

141 630941 130210 Grič HŠ 40 425 v

142 630951 610 Spodnja Kanomlja – Svetlik HŠ 46a 167 v

143 630952 630950 Svetlik – Jereb HŠ 51 407 v

144 630953 610 Čibej – Žgavec HŠ 49 332 v

145 630961 130210 Čuk HŠ 34 573 v

146 630962 610 Odcep Mandžurija HŠ 39 76 v

147 630971 610 Šmit – Pirih HŠ 9 109 v

148 630981 130090 Na Sredi – Tominc 630330 1.709 v

149 630992 130040 Idrijska Bela 13 HŠ 13 477 v

150 631011 130520 Bazoviška ulica 631370 193 v

151 631021 130500 Trg Sv. Ahacija 130500 163 v

152 631022 130500 Mestni trg – Sv. Barbara 130510 52 v

153 631031 130500 Ulica C. Jakoba 11 HŠ 11 231 v

154 631032 130020 Platiševa ulica 9 HŠ 9 175 v

155 631041 130500 Priključek Rožni ulica 130520 160 v

156 631042 130500 Lapajnetova ulica HŠ 31 104 v

157 631051 130530 Za gradom 631050 294 v

158 631052 631050 Za gradom HŠ 5 76 v

159 631061 130530 Ulica Zmage 30 HŠ 30 69 v

160 631071 130540 Mrakova ulica 130020 163 v

161 631081 130540 Kobalova ulica 17 HŠ 17 166 v

162 631091 130540 Čopičeva ulica 13 HŠ 13 119 v

163 631101 130540 Finžgarjeva ulica 14 HŠ 14 175 v

164 631102 130540 Čopičeva ulica 34 HŠ 34 338 v

165 631111 130030 Kacinova ulica 10a HŠ 10a 290 v

166 631112 631110 Kacinova ulica 9 HŠ 9 96 v

167 631121 130680 Študentovska ulica 38 HŠ 38 145 v

168 631122 130680 Ulica 1. maja 8 HŠ 8 44 v

169 631131 130570 Ulica Jurija Vege 3 HŠ 3 255 v

170 631132 130570 Gortanova ulica 22 HŠ 22 659 v

171 631133 130570 Študentovska ulica 36 HŠ 36 62 v

172 631134 631130 Wolfovo stopnišče HŠ 9 37 v

173 631141 631490 Mejca kamšt 254 v

174 631151 631480 Carla Jakoba 10 HŠ 10 294 v

175 631161 631480 Carla Jakoba 8 HŠ 8 221 v

176 631171 631480 Cankarjeva ulica 14 HŠ 14 105 v

177 631191 130610 Grilčeva ulica 15 HŠ 15 33 v

178 631201 130610 Grilčeva ulica 17 HŠ 17 54 v

179 631211 130610 Grilčeva ulica 24 HŠ 24 87 v

180 631221 130630 Tomšičeva ulica 19 HŠ 19 72 v

181 631231 130630 Tomšičeva ulica 9 HŠ 9 528 v

182 631232 631230 Tomšičeva ulica 7 HŠ 7 108 v
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

183 631241 130640 Mihevčeva ulica 21 HŠ 21 174 v

184 631242 631240 Mihevčeva ulica 10 HŠ 10 59 v

185 631243 631240 Mihevčeva ulica 6 HŠ 6 74 v

186 631251 130640 Uta – RŽSI – ČN ČN 671 v

187 631252 631250 Arkova ulica 52 HŠ 52 84 v

188 631261 130640 Rudarska ulica 22a HŠ 22a 98 v

189 631272 130650 Gorska pot 19 HŠ 19 94 v

190 631281 130650 Ulica Sestre Efreme 15 HŠ 15 182 v

191 631283 130650 Ulica Otona Župančiča 24 HŠ 24 644 v

192 631301 631280 Ulica O. Župančiča 54 HŠ 54 269 v

193 631311 130670 Ulica S. Bloudka 29 HŠ 29 104 v

194 631321 130570 Mimo Sv. Trojice HŠ 17 115 v

195 631331 130030 Mrakova ulica 61 HŠ 61 340 v

196 631341 130020 Vojskarska ulica 1 HŠ 1 125 v

197 631351 130020 Vojskarska ulica 23a HŠ 23a 116 v

198 631361 130020 Beblerjeva ulica 11 HŠ 11 177 v

199 631371 130060 Ulica IX. Korpusa 631010 243 v

200 631381 130060 Cerkev Sv. Antona cerkev 205 v

201 631391 130060 Ulica I. Ferjančič 8 HŠ 8 86 v

202 631392 631390 Ulica I. Ferjančič 130060 66 v

203 631401 130060 Vrh Zelj 14 HŠ 14 194 v

204 631402 631400 Vrh Zelj 8 HŠ 8 50 v

205 631403 631400 Vrh Zelj 22 HŠ 22 74 v

206 631404 130060 Ulica Nikolaja Pirnata 10 HŠ 10 127 v

207 631405 130060 Pot v Češnjice 11 HŠ 11 96 v

208 631411 130800 Swenak HŠ 40 384 v

209 631421 130010 Hribernikova ulica 18 HŠ 18 193 v

210 631422 130010 Staje 5 HŠ 5 249 v

211 631423 130010 Staje 7 HŠ 7 209 v

212 631431 130010 Triglavska ulica (ASI) HŠ 12 64 v

213 631441 102 Levstikova ulica 22 HŠ 22 224 v

214 631451 102 Pokopališče pokopali-
šče 160 v

215 631454 130660 Cegovnica HŠ 35 113 v

216 631455 130660 Cegovnica – Ljubevč HŠ 10 959 v

217 631461 102 Levstikova ulica 17 HŠ 17 205 v

218 631462 631460 Levstikova ulica 21 HŠ 21 111 v

219 631471 130640 Mimo bolnice 130650 179 v

220 631472 130640 Arkova ulica 631470 263 v

221 631473 631470 Arkova ulica 14 HŠ 14 100 v

222 631481 130580 Cankarjeva ulica 26 HŠ 26 1.514 v

223 631482 130580 Prešernova ulica 31 HŠ 31 1.109 v

224 631491 130500 Vodnikova ulica kamšt 639 v

225 631492 631490 Prešernova ulica 130580 203 v

226 631501 102 Na Vasi – na Poklonu 610 695 v

227 631601 130750 Pot v trnje 37 HŠ 37 807 v

228 631602 631600 Pot v trnje 19 HŠ 19 108 v
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
odseka 

v sosednji občini
[m]

229 631611 130750 Pustota 38 HŠ 38 187 v

230 631621 130750 Pod brezami 19 HŠ 19 222 v

231 631631 130760 Šolska ulica 13 HŠ 13 79 v

232 631641 130760 Šolska ulica 1 HŠ 1 125 v

233 631642 631640 Šolska ulica 9 HŠ 9 63 v

234 631651 130760 Šolska ulica 14 HŠ 14 90 v

235 631652 130760 Slovenska 24 – 32 102 103 v

236 631653 102 Slovenska 31 HŠ 31 142 v

237 631654 631650 Slovenska 11 HŠ 11 152 v

238 631661 130760 Mladinska ulica 14 HŠ 14 190 v

239 631671 130760 Mladinska ulica 5 HŠ 5 104 v

240 631681 130760 Meline HŠ 11 164 v

241 631691 130760 Na Griču HŠ 5 73 v

242 631701 610 Pod Golico – Rudarska 631260 1.872 v

243 631711 610 Mokraška vas HŠ 16 79 v

244 631721 631730 Svetik HŠ 20 443 v

245 631731 610 Rotomatika – pod Gričem HŠ 18 868 v

246 631741 102 Zenit (Gliha) HŠ 28 144 v

247 631742 102 Vaško jedro HŠ 7 84 v

248 631751 631500 K cerkvi cerkev 166 v

249 631761 610 Fefk HŠ 63 492 v

250 631762 610 Sp. Idrija – Jereb HŠ 25b 108 v

251 631801 207 Brdo – Šebalk HŠ 34b 795 v

252 631802 631800 Brdo 118 HŠ 118 249 v

253 631803 631800 Brdo 162 HŠ 162 136 v

254 631805 631800 Godovič 630770 127 v

255 631811 631800 Žabja vas – Griže 630650 843 v

256 631812 631810 Gasilski dom HŠ 19 148 v

257 631821 207 Pred tunelom HŠ 100 123 v

258 631831 130010 Senožeti HŠ 40a 358 v

259 631841 130010 Kurja vas HŠ 95 137 v

260 631901 207 Center – hotel 630780 692 v

261 631902 631900 Črni Vrh HŠ 95 119 v

262 631911 207 Center I 631900 246 v

263 631912 631910 Center II 207 47 v

264 631913 631910 Črni Vrh HŠ 117 86 v

265 631921 207 Pot v Balilo Brdca 667 v

266 631931 130050 Pot v Brdce 203 HŠ 203 867 v

267 631932 631930 Pot v Brdce 200 HŠ 200 120 v

268 631933 631930 Pot v Brdce 178 HŠ 178 200 v

269 631934 631930 Pot v Brdce 165 HŠ 165 155 v

270 631941 130050 Pot v Suhi potok HŠ 146 602 v

271 631951 130050 Trebče – vikendi 163 HŠ 163 158 v

272 631961 130050 Trebče – vikendi 158 HŠ 158 229 v

273 632011 130210 Odcep Marko HŠ 34 512 v

274 632021 130210 Log – Hladnikajše HŠ 48 781 v
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št.
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odseka Potek odseka Konec 
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275 632031 130150 Jelični vrh – Bratine 130150 259 v

276 920781 420170 Gornja Trebuša – Gačnik – Pla-
nina 130020 3.084 v 8.384 – Tolmin

277 996471 408 Žiri – Spodnji Vrsnik 130190 862 v 3.491 – Žiri

v…vsa vozila, p…pešci SKUPAJ: 218.130 m

703 Davki na premoženje  1.049.320
704 Domači davki na blago in storitve  318.752

71 NEDAVČNI PRIHODKI  2.143.935
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  1.628.915
711 Takse in pristojbine  5.780
712 Globe in druge denarne kazni  39.500
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev  29.240
714 Drugi nedavčni prihodki  440.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI  1.110.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  1.110.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev –

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  5.161.161
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  851.816
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  4.309.345

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE  92.990
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij  92.990

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45)  18.574.709

40 TEKOČI ODHODKI  3.924.116
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  755.980
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  129.693
402 Izdatki za blago in storitve  2.763.503
403 Plačila domačih obresti  53.970
409 Rezerve  220.970

41 TEKOČI TRANSFERI  4.944.938
410 Subvencije  39.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  2.816.385
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  639.082
413 Drugi tekoči domači transferi  1.450.471

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  9.369.485
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  9.369.485

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  336.170
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki  105.685

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

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 
– ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za 
ceste št. 37162-3/2013-165(507) z dne 10. 6. 2013.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Uradni list 
RS, št. 104/09, 73/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2009
Idrija, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

2311. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Sta-
tuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 21. redni seji dne 
3. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija 

za leto 2014
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna za leto 2014 se na ravni podsku-
pin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO OPIS  Proračun 

leta 2014
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78)  17.693.113
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  11.328.962

70 DAVČNI PRIHODKI  9.185.027
700 Davki na dohodek in dobiček  7.816.955
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432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  230.485

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –881.596
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  1.780

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  1.780
750 Prejeta vračila danih posojil  1.780
751 Prodaja kapitalskih deležev –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  1.780

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  1.406.816
50 ZADOLŽEVANJE  1.406.816

500 Domače zadolževanje  1.406.816
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  527.000
55 ODPLAČILA DOLGA  527.000

550 Odplačila domačega dolga  527.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  879.816
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  881.596
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA –

«

2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila 

v vrednosti 526.350 € za padavinsko kanalizacijo, v vredno-
sti 90.000 € za kanalizacijo Idrija Mokraška vas, v vrednosti 
135.000 € za asfaltacijo LC 496 011 Korita–Ledinske Krnice, 
v vrednosti 135.000 € za modernizacijo LC 100 010 Sovo-
denj–Mrzli Vrh–Ledinsko razpotje, v vrednosti 90.000 € za 
rekonstrukcijo LC 13030 Kočevše–Čekovnik–Idrija, v vredno-
sti 49.000 € za izgradnjo optičnega omrežja in v vrednosti 
381.466 € za investicijo vrtec Črni Vrh.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

2312. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Sta-

tuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 21. redni seji dne 
3. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija 

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni 

list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna za leto 2014 se na ravni podsku-
pin kontov določa v naslednjih zneskih (€):

KONTO OPIS  Proračun 
leta 2014

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)  17.693.113
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  11.328.962

70 DAVČNI PRIHODKI  9.185.027
700 Davki na dohodek in dobiček  7.816.955
703 Davki na premoženje  1.049.320
704 Domači davki na blago in storitve  318.752

71 NEDAVČNI PRIHODKI  2.143.935
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  1.628.915
711 Takse in pristojbine  5.780
712 Globe in druge denarne kazni  39.500
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev  29.240
714 Drugi nedavčni prihodki  440.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI  1.110.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  1.110.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev –

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  5.161.161
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  851.816
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  4.309.345

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE  92.990
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij  92.990

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45)  18.574.709

40 TEKOČI ODHODKI  3.924.116
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  755.980
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost  129.693
402 Izdatki za blago in storitve  2.763.503
403 Plačila domačih obresti  53.970
409 Rezerve  220.970

41 TEKOČI TRANSFERI  4.944.938
410 Subvencije  39.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  2.816.385
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412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  639.082
413 Drugi tekoči domači transferi  1.450.471

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  9.369.485
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  9.369.485

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  336.170
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki  105.685
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom  230.485

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –881.596
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  1.780

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  1.780
750 Prejeta vračila danih posojil  1.780
751 Prodaja kapitalskih deležev –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  1.780

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  1.406.816
50 ZADOLŽEVANJE  1.406.816

500 Domače zadolževanje  1.406.816
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  527.000
55 ODPLAČILA DOLGA  527.000

550 Odplačila domačega dolga  527.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  879.816
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  881.596
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA –

«

2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila 

v vrednosti 526.350 € za padavinsko kanalizacijo, v vredno-
sti 90.000 € za kanalizacijo Idrija Mokraška vas, v vrednosti 
135.000 € za asfaltacijo LC 496 011 Korita–Ledinske Krnice, 
v vrednosti 135.000 € za modernizacijo LC 100 010 Sovo-
denj–Mrzli Vrh–Ledinsko razpotje, v vrednosti 90.000 € za 
rekonstrukcijo LC 13030 Kočevše–Čekovnik–Idrija, v vredno-
sti 49.000 € za izgradnjo optičnega omrežja in v vrednosti 
381.466 € za investicijo vrtec Črni Vrh.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

ILIRSKA BISTRICA

2313. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN 
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Ura-
dne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog 
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne 
prostore, sprejetega na 15. seji z dne 19. 6. 2013 na 17. seji 
dne 20. 6. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišča parc. št. 50/1, 4100/15, 4100/11, 4100/10, 

4100/7, 50/2 in 48/0 k.o. 2509 Bač, se izločijo iz javnega dobra 
in se pri njih vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-17/2012
Ilirska Bistrica, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

2314. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN 
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Ura-
dne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog 
sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne 
prostore, sprejetega na 15. seji z dne 19. 6. 2013 na 17. seji 
dne 20. 6. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišče parc. št. 1584/15 – dvorišče v izmeri 82 m2 

k.o. Mala Bukovica, se izloči iz javnega dobra in se pri njem 
vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-72/2010
Ilirska Bistrica, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

2315. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN 
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Ura-
dne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in na predlog 
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sklepa Odbora za stavbna zemljišča stanovanja in poslovne 
prostore, sprejetega na 15. seji z dne 19. 6. 2013 na 17. seji 
dne 20. 6. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Zemljišče parc. št. 1952/3 – cesta v izmeri 290 m2 

k.o. 2579 Podgrad, se izloči iz javnega dobra in se pri njem 
vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-2/2013
Ilirska Bistrica, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

IVANČNA GORICA

2316. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US: U-I-98/04 in 
17/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Obči-
ne Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na 27. redni seji dne 4. 7. 2013 sprejel

O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo  
v Občini Ivančna Gorica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US: U-I-98/04 
in 17/08).

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodar-

jenje z divjadjo, in sicer za ukrepe:
– biomeliorativne ukrepe za vzdrževanje območij, ki so 

pomembna za ohranitev prostoživečih živali in rastlin (vzdrže-
vanje pasišč s košnjo, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz 
za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdr-
ževanje mokrišč, kaluž, vodnega vira, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja) idr.

– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel, prež idr. … 
– čistilne akcije,
– izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev 

gozdov,

– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z žival-
skim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, 
srečanja in podobno).

3. člen
Upravičenci do sredstev po tem odloku so lovske druži-

ne – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za 
lovišča, ki ležijo na območju Občine Ivančna Gorica.

4. člen
Občina bo postopek dodelitve oziroma porabe teh sred-

stev izvedla po nakazilu pripadajočih namenskih prihodkov v 
proračun občine za posamezno leto.

V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo 
porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v 
proračun prihodnjega leta.

Količina blaga in materiala, ki pripada posameznemu 
upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesij-
ske dajatve v proračun Občine Ivančna Gorica.

Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in pre-
verja organ, pristojen za kmetijstvo v občinski upravi Občine 
Ivančna Gorica.

III. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2013-1
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2317. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva 
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 47/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 16. člena Statuta Občine Ivanč-
na Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na 27. seji dne 4. 7. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov  
na področju osnovnega šolstva  

v Občini Ivančna Gorica

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi 

javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovne-
ga šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine 
Ivančna Gorica, št. 8/1996, 4/1998 in 4/2000, Uradni list RS, 
št. 53/08, 94/09 in 57/11) (dalje: odlok).

2. člen
Črta se besedilo sedme alineje 1. točke 1. člena odloka in 

se ga nadomesti z besedilom: »oddelek (do 3 oddelki) za izva-
janje prilagojenega programa osnovnošolskega izobraževanja 
v sklopu matične šole.«.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 60100-0003/1997-7
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2318. Sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) ter 6. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradni 
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/97) je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja na 27. seji dne 
4. 7. 2013 sprejel 

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja  
v svet javnega zavoda Zdravstveni dom  

Ivančna Gorica

I.
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica 

se kot predstavniki ustanovitelja – iz Občine Ivančna Gorica 
imenujejo naslednji člani:

1. Alojzij Šinkovec, roj. 20. 5. 1958, Brezovi Dol 21 A, 
1303 Zagradec, občinski svetnik,

2. Anton Kralj, roj. 14. 11. 1952, Trubarjeva ulica 12, 1295 
Ivančna Gorica,

3. Tatjana Zadel, roj. 24. 4. 1949, Grm 3, 1296 Šentvid 
pri Stični,

4. Jože Gregor Strah, roj. 29. 11. 1966, Podbukovje 1, 
1301 Krka.

II.
Mandatna doba traja 4 leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0025/2013-7-412
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2319. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne 
skupnosti v Svet Centra za zdravljenje bolezni 
otrok Šentvid pri Stični

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 59/11) in na predlog Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na 27. seji dne 4. 7. 2013 sprejel 

S K L E P
o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti  

v Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok 
Šentvid pri Stični

I.
V Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri 

Stični se imenuje kot predstavnika lokalne skupnosti: Janez 
Mežan, roj. 12. 8. 1960, Dob pri Šentvidu 40, 1296 Šentvid 
pri Stični.

II.
Mandatna doba traja 4 leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0037/2013
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2320. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra 
na zemljiščih parc. št. 636/6, 632/2, 649/2, 
636/7, 636/4, 638/4, 634/12, 634/8, 633/9, 634/10, 
639/2, k.o. 1806 – Sobrače

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo – 14/05 – 
popr.), 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. člena 
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji dne 4. 7. 
2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. 
št. 636/6, 632/2, 649/2, 636/7, 636/4, 638/4, 634/12, 
634/8, 633/9, 634/10, 639/2, k.o. 1806 – Sobrače

I.
– Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

pridobijo zemljišča:
– parc. št. 636/6, pot v izmeri 178 m2,
– parc. št. 632/2, pot v izmeri 19 m2,
– parc. št. 649/2, pot v izmeri 103 m2,
– parc. št. 636/7, travnik v izmeri 22 m2,
– parc. št. 636/4, pot v izmeri 69 m2,
– parc. št. 638/4, pot v izmeri 18 m2,
– parc. št. 634/12, pot v izmeri 139 m2,
– parc. št. 634/8, pot v izmeri 52 m2,
– parc. št. 633/9, pot v izmeri 532 m2,
– parc. št. 634/10, pot v izmeri 9 m2,
– parc. št. 639/2, pot v izmeri 51 m2, k.o. 1806 – Sobrače.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0004/2009-7
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.
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2321. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 378/2, 371/4, 
383/6, k.o. 1822 – Muljava

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 14/05 – popr.), 
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji dne 4. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljiščih parc. št. 378/2, 371/4, 383/6,  
k.o. 1822 – Muljava

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobijo zemljišča:
– parc. št. 378/2, travnik, br. 5, v izmeri 5 m2, k.o. 1822 

– Muljava,
– parc. št. 378/2, travnik, br. 42, v izmeri 152 m2, k.o. 1822 

– Muljava
– parc. št. 371/4, travnik, br. 40, v izmeri 243 m2, k.o. 1822 

– Muljava,
– parc. št. 383/6, travnik, br. 0, v izmeri 19 m2, k.o. 1822 

– Muljava.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0064/2009-10-412
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2322. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 1150/4, 1150/5, 
1151/2, 1154/1 in 1154/3, k.o. 1806 – Sobrače

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – 
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji 
dne 4. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljiščih parc. št. 1150/4, 1150/5, 1151/2, 
1154/1 in 1154/3, k.o. 1806 – Sobrače

I.
Na zemljiščih:
– parc. št. 1150/4, pot v izmeri 9 m2,
– parc. št. 1150/5, pot v izmeri 4 m2,
– parc. št. 1151/2, pot v izmeri 229 m2,
– parc. št. 1154/1, pot v izmeri 2 m2,
– parc. št. 1154/3, pot v izmeri 256 m2, vse k.o. 1806 

Sobrače, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega 
dobra.

Zemljišča 1150/4, 1150/5, 1151/2, 1154/1 in 1154/3, 
k.o. 1806 – Sobrače, tako prenehajo biti zemljišča s statusom 
grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna 
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0004/2009-7
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2323. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 2122, k.o. 1829 – 
Veliko Globoko

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – 
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji 
dne 4. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljišču parc. št. 2122, k.o. 1829 – Veliko 
Globoko

I.
Na zemljišču parc. št. 2122, pot v izmeri 165 m2, k.o. 1829 

– Veliko Globoko, se s tem sklepom ukinja status grajenega 
javnega dobra.

Zemljišče parc. št. 2122, k.o. 1829 – Veliko Globoko, tako 
preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in 
postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna 
Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0058/2012-3-412
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2324. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 834/5, 834/4, 
845/3, k.o. 1822 – Muljava

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – 
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji 
dne 4. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  
na zemljiščih parc. št. 834/5, 834/4, 845/3,  

k.o. 1822 – Muljava
I.

Na zemljišču
– parc. št. 834/5, cesta v izmeri 493 m2,
– parc. št. 834/4, cesta v izmeri 23 m2,
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– parc. št. 845/3, pot v izmeri 15 m2, k.o. 1822 – Muljava 
se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.

Zemljišča parc. št. 834/5, 834/4, 845/3, k.o. 1822 – Mu-
ljava, prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega 
dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 
8, Ivančna Gorica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0064/2009-10-412
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KAMNIK

2325. Pravilnik o subvencioniranju nakupa 
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 
30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode za obdobje 2005–2017, Odloka o odvajanju 
in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini 
Kamnik (Uradni list RS, št. 64/09) in 14. člena Statuta Občine 
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski 
svet Občine Kamnik na 25. seji dne 26. 6. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju  
Občine Kamnik

I. Splošno

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dode-

ljevanje subvencij za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne 
vode iz stanovanjskih stavb na območju Občine Kamnik.

(2) Občina Kamnik bo skladno z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 
leta 2005 do 2017, za namen subvencioniranja nakupa in gra-
dnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti 
do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih, zagotavljala 
proračunska sredstva.

(3) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). 1 PE je enak 
60 g BPK(5)/dan (PE). Za uporabo tega pravilnika je PE upo-
rabljen kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza 
onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.

II. Višina sredstev

2. člen
(1) Višina sredstev je določena v proračunu Občine Ka-

mnik za posamezno proračunsko leto. Sredstva se dodelijo 

upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do 
porabe proračunskih sredstev tekočega leta, za ta namen. V 
primeru, da višina dodeljenih subvencij presega razpoložljiva 
sredstva, se popolne in pravočasne vloge prenesejo in obrav-
navajo v naslednjem razpisnem obdobju v enakem vrstnem 
redu glede na datum in uro prispetja.

(2) Višina subvencije za vsako MKČN znaša 30 % nabav-
ne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ do 750,00 EUR za 
posamezno stanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih 
voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN, je do sred-
stev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar največ do 
750,00 EUR. Skupna višina dodeljenih sredstev v tem primeru 
ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko višina subven-
cije določi naknadno v razpisni dokumentaciji, glede na razpo-
ložljiva sredstva za ta namen, v posameznem proračunskem 
letu. Do povečanih sredstev so upravičeni tudi vsi dobitniki 
subvencije, ki so subvencijo dobili že v preteklih obdobjih.

(4) V primeru povezovanja lastnikov iz več stanovanj-
skih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki več 
stanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, pri-
ključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za 
sofinanciranje.

3. člen
Na podlagi določene višine nepovratnih sredstev, se 

vsako leto objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za 
pridobitev sredstev. Če proračun občine za tekoče leto ne za-
gotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, 
se pravilnik ne izvaja.

III. Upravičenci

4. člen
(1) Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fi-

zična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je la-
stnik/solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine 
Kamnik in ima stalno oziroma začasno prebivališče v Občini 
Kamnik, stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem 
in po občinskem predpisu ni predvidena izgradnja javne kana-
lizacije. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev samo 
enkrat.

(2) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so 
lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gra-
dnji na območjih, za katere je po državnem in po občinskem 
predpisu predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi.

(3) Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, 
da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je 
predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali 
ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sis-
tem, strokovna služba Občine Kamnik lahko odobri subvencijo 
po tem pravilniku.

IV. Pogoji in dokazila za pridobitev subvencije

5. člen
Pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev so naslednji:
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti 

izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametra odpa-
dnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);

– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti 
skladno z določili 4. člena v prejšnji alineji navedene uredbe;

– MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer 
se predvideva izgradnja kanalizacije.

Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo;
– dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subven-

cioniranje MKČN, legalno zgrajen;
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– potrdilo in strokovno oceno o obratovanju MKČN, ki ju 
na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe;

– dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega 
mora biti razvidna cena, da je bil nakup že opravljen, vrsta in 
tip MKČN, ter da je nakup opravil vlagatelj;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in 
navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.

Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij, Občina Ka-
mnik določi vsako leto posebej v besedilu razpisa na podlagi 
tega pravilnika.

V. Rok in način prijave

6. člen
Občina Kamnik vsako proračunsko leto objavi nov razpis 

za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim 
določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev 
proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s 
pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik. Vlagatelji lahko vlogo oddajo le v času trajanja razpisa.

VI. Ureditev medsebojnih razmerij

7. člen
(1) O upravičenosti zahtevka odloča strokovna služba 

občinske uprave, ki bo županu posredovala predlog o dodelitvi 
proračunskih sredstev. Na podlagi predloga občinske uprave 
o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. 
Odločitev župana je dokončna. O izidu javnega razpisa se 
vse prosilce obvesti v roku 15 dni, ko občinska uprava pripravi 
predlog dodelitve proračunskih sredstev.

(2) Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa 
pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na 
transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.

(3) Medsebojno razmerje med Občino Kamnik in preje-
mnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.

8. člen
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, 

za katerega so bila dodeljena. Če pride do ugotovitve, da so 
bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, je Občina Kamnik upravičena zahte-
vati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila dalje.

VII. Veljavnost in objava

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-0118/2012
Kamnik, dne 26. junija 2013

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

2326. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 14. člena 

Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 26. 6. 
2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči 

dijakom in študentom

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom 

(Uradni list RS, št. 44/12) se v 12. členu točka b) spremeni 
tako, da se glasi:

»b) Delež mesečnega neto dohodka na družinskega čla-
na v primerjavi s povprečnim mesečnim neto dohodkom v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu:

– do 30 %: 30 točk,
– nad 30 do 42 %: 20 točk,
– nad 42 do 64 %: 10 točk,
– nad 64 %: 5 točk.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-46/2012
Kamnik, dne 26. junija 2013

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KOZJE

2327. Cenik za odjem toplotne energije v Občini 
Kozje

Skladno s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 
50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 
37/11 – Odl. US, 10/12, 94/12) se objavlja

C E N I K 
za odjem toplotne energije v Občini Kozje

Priključna moč – fiksni del
Cena za kW priključne moči letno brez 
DDV 19,90 EUR/kW/leto
Cena za kW priključne moči letno  
z DDV 23,88 EUR/kW/leto.

Obračun po toplotnem števcu – variabilni del
Cena energije za kWh brez DDV 0,0599 EUR/kWh
Cena energije za kWh z DDV 0,07188 EUR/kWh.

Števnina
po toplotni postaji 0 EUR/postajo.

V primeru spremembe višine DDV se višina cene z DDV 
avtomatično uskladi.

Kozje, dne 10. junija 2013

TopKo energija d.o.o.
Direktor

Jože Preskar l.r.
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KRANJ

2328. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini 
Kranj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 
49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13), 3. in 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: 
U-I-166/10-8 in 21/13) in 18. člena Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj 
na 25. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Kranj (v 

nadaljevanju: MOK) določijo:
– pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov, 

ki se začnejo z javnih avtotaksi postajališč ali z mesta, ki ga 
določi naročnik avtotaksi prevoza na območju MOK, ne glede 
na nadaljevanje relacije vožnje,

– postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-
taksi prevozov,

– način opravljanja avtotaksi prevozov,
– nadzor nad izvajanjem določil odloka in
– kazenske določbe.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Avtotaksi prevoznik je pravna oseba, samostojni pod-

jetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost z licenco za avtotaksi prevoze in dovoljenjem za opra-
vljanje avtotaksi prevozov.

2. Avtotaksi vozilo je lahko le vozilo kategorije M (M1), v 
skladu s pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi 
motornih vozil.

3. Za okolju prijazno vozilo po tem odloku se šteje vozilo, 
ki ustreza enakim ali višjim emisijskim zahtevam od EURO 5.

4. Dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov v MOK je 
odločba, ki jo izda občinska uprava MOK.

5. Nalepka za avtotaksi prevoze je nalepka, ki jo pristojni 
organ MOK vsako koledarsko leto izda avtotaksi prevozniku ob 
izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega odloka.

6. Javno avtotaksi postajališče je lahko določeno kot 
parkirno mesto, mesto na vozišču ali kot niša, ki je rezervirana 
za avtotaksi vozila. Javno avtotaksi postajališče je označeno 
z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, skladno 
s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah.

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI  
AVTOTAKSI PREVOZOV

1. Pogoji

3. člen
Avtotaksi prevoznik mora za pridobitev dovoljenja za iz-

vajanje avtotaksi prevozov na območju MOK (v nadaljevanju: 
dovoljenje) imeti veljavno licenco, ki jo izda imetnik javnega 
pooblastila za izdajanje licenc.

2. Postopek za pridobitev dovoljenja

4. člen
(1) Avtotaksi prevoznik na MOK vloži vlogo za pridobitev 

dovoljenja, kateri morajo biti priložene kopije naslednjih doku-
mentov:

1. odločbo o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi 
prevozov,

2. izvod licence iz prejšnje alineje za vsako avtotaksi vozi-
lo, s katerim bo avtotaksi prevoznik opravljal avtotaksi prevoze,

3. kopija prometnega dovoljenja za vsako avtotaksi vozilo.
(2) Pristojni organ ima pravico zahtevati vpogled v origi-

nalne dokumente.

5. člen
(1) Na podlagi vloge iz prejšnjega člena tega odloka, 

pristojni organ izda:
– dovoljenje za čas do izteka veljavnosti dokumentov iz prve 

ali tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka,
– nalepko za vsako vozilo.
(2) Avtotaksi prevoznik dobi nalepko za vozilo navedeno v 

dovoljenju, ko plača občinsko takso, ki je opredeljena v odloku 
o občinskih taksah MOK. Občinska taksa se plača za vsako 
avtotaksi vozilo posebej. Takse se ne plača za vozila iz 3. točke 
prvega odstavka 2. člena tega odloka.

(3) Dovoljenje se izda v toliko izvodih, kolikor vozil je pro-
silec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katera je priložil 
ustrezne dokumente.

(4) Dovoljenje iz prve alineje prvega odstavka tega člena 
se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja, priložijo 
se le tisti dokumenti, ki so se spremenili. Avtotaksi prevoznik 
mora v takem primeru najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti 
dovoljenja vložiti pri pristojnem organu vlogo za izdajo ali po-
daljšanje dovoljenja.

(5) Avtotaksi prevoznik je dolžan pristojnemu organu MOK 
letno dostaviti potrdilo o plačilu takse, in sicer najkasneje do 
izteka veljavnosti nalepke, na podlagi katerega se mu izda 
nova nalepka.

(6) Nalepka velja za koledarsko leto, ki je na njej navede-
no. Nalepka mora biti nalepljena na vidnem mestu sprednjega 
vetrobranskega stekla vsakega avtotaksi vozila. Nalepko za 
tekoče leto je potrebno pridobiti najkasneje do konca marca 
za tekoče leto.

6. člen
(1) Pristojni organ MOK z odločbo odloči o odvzemu 

dovoljenja, če:
1. avtotaksi prevoznik ne plača letne občinske takse za 

javno avtotaksi postajališče v danem roku,
2. avtotaksi prevozniku preneha veljati licenca za opra-

vljanje avtotaksi prevozov.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča 

župan. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(3) Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po prejemu 

odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu 
vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in nalepko 
oziroma izjavo o odstraniti nalepke z vozila.

7. člen
(1) Avtotaksi prevoznik mora prenehanje opravljanja de-

javnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na po-
goje za pridobitev dovoljenja, predvsem pa preklic ali odvzem 
licence, zamenjavo ali nakup dodatnega vozila, prijaviti občin-
ski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe.

(2) Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejav-
nosti se opravi z vlogo, ki ji je potrebno priložiti vse dokumente, 
ki so se spremenili.

8. člen
(1) Pristojni organ vodi evidenco o izdanih dovoljenjih.
(2) Pristojni organ objavlja seznam avtotaksi prevoznikov 

na svoji spletni strani.
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III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV

Dolžnosti avtotaksi prevoznika in voznika

9. člen
(1) Na vsakem javnem avtotaksi postajališču v lasti ali 

na območju MOK lahko ustavlja ali parkira le avtotaksi vozilo, 
ki ima veljavno dovoljenje in nalepko iz 5. člena tega odloka.

(2) Na javnem avtotaksi postajališču mora biti voznik v 
vozilu ali neposredno poleg njega.

IV. NADZOR

10. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Med-

občinski inšpektorat Kranj.

V. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek avto-

taksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posa-
meznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
na območju MOK:

1. opravlja prevoze brez dovoljenja (5. člen),
2. opravlja prevoze z vozili, ki niso navedeni v dovoljenju 

ali brez nalepke (šesti odstavek 5. člena),
3. opravlja prevoze brez veljavnega dovoljenja, po njego-

vem odvzemu (6. člen).
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika.

12. člen
(1) Z globo 250,00 evrov se kaznuje za prekršek avtotaksi 

prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. v 8 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu do-
voljenja občinski upravi ne vrne dovoljenja za opravljanje pre-
vozov in/ali nalepke,

2. prenehanja opravljanja dejavnosti ali katerokoli druge 
spremembe, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja 
ne prijavi občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe 
(prvi odstavek 7. člena).

(2) Z globo 100,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika.

13. člen
Z globo 250,00 evrov se kaznuje za prekršek voznik, če 

na območju MOK:
1. opravlja avtotaksi prevoz z vozilom, za katerega ima 

veljavno dovoljenje, a brez nalepke za tekoče leto, ki jo je dol-
žan pridobiti najkasneje do konca marca za tekoče leto (šesti 
odstavek 5. člena),

2. izvaja avtotaksi prevoz in v času, ko vozilo stoji na 
javnem avtotaksi postajališču, ni v vozilu ali neposredno poleg 
njega (10. člen),

3. opravlja avtotaksi prevoz brez dovoljenja (5. člen).

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o avto-taksi prevozih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, 
št. 43/12).

(2) Po treh mesecih od uveljavitve tega odloka prenehajo 
veljati izkaznice iz 6. člena Odloka o avto-taksi prevozih v Me-
stni občini Kranj (Uradni list RS, št. 43/12) in se zamenjajo z 
nalepkami. Nalepke po uradni dolžnosti izda uprava MOK vsem 

avtotaksi prevoznikom, ki imajo veljavno dovoljenje in plačano 
občinsko takso.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-31/2013-3(46/07)
Kranj, dne 19. junija 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov 
na področjih družbenih zadev v Mestni občini 
Kranj

Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. UPB 77/07), 99. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 
41/07), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. 
US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-
356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl. US: U-I-
256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: 
U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 21. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 
18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) 
je Svet Mestne občine Kranj na 25. seji dne 19. 6. 2013 sprejel

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

o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih 
družbenih zadev v Mestni občini Kranj

1. člen
Spremeni se 3. člen Pravilnika o postopku izvedbe javnih 

razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS, št. 16/08, v nadaljevanju: Pravilnik), ki se po 
novem glasi:

»Strokovne komisije za vrednotenje vlog in predsednike 
komisij na predlog župana s sklepom imenuje Svet MOK, in 
sicer za dobo štirih let. Člani komisij so strokovnjaki z ustreznih 
področij. Število članov posamezne komisije se določi v sklepu 
tako, da se zagotovi zastopanost strokovnjakov različnih podro-
čij, ki so razpisana.«

2. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, ki se po novem glasi:
»Na podlagi ugotovitev zapisnika, pristojni javni usluž-

benec prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelji, ki v 
predpisanem roku oddajo nepopolne vloge, jih lahko dopolnijo 
v roku 5 dni od prejema poziva.«

3. člen
Spremeni se 20. člen pravilnika, ki se po novem glasi:
»Izvajalec je dolžan MOK po pozivu in navodilih pristoj-

nega javnega uslužbenca predložiti poročila o poteku in rezul-
tatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi 
v pogodbi. V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva 
dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predme-
tom pogodbe.«

4. člen
Ne glede na določila 3. člena tega pravilnika se komi-

sijam imenovanim po sklepu Sveta Mestne občine Kranj, 
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št. 900-0019/2008 (41/04), z dne 20. 2. 2008, določi mandat 
do 31. 5. 2015.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 070-2/2013-2-(47/13)

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2330. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na zemljišču parc. št. 2726/0, k.o. 2132 – Bitnje

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 25. seji dne 
19. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na zemljišču parc. št. 2726/0, k.o. 2132 – Bitnje

1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 2726/0, k.o. 2132 – 

Bitnje, preneha obstajati.

2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 2726/0, k.o. 

2132 – Bitnje, se vpiše na Mestno občino Kranj.

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

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478-117/2012-48/12
Kranj, dne 20. junija 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

LITIJA

2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Litija

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 
35/13 – Skl. US) 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

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Litija

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 5/11, 19/13).

2. člen
V drugem odstavku 1. člena se na koncu doda besedilo: 

»Dokument »Spremembe in dopolnitve programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Litija«, v katerem je po-
drobneje obravnavano kanalizacijsko omrežje, je prav tako na 
vpogled na sedežu občine.«

3. člen
Karto obračunskega območja »Karta 3: Kanalizacija – 

pregledna karta obračunskih območij« iz januarja 2011 se na-
domesti z istoimensko karto iz priloge Sprememb in dopolnitev 
programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine 
Litija iz marca 2013.

4. člen
V 9. členu se v preglednici 1 črta naslednji del tabele: 

Komunalna 
oprema

Obračunsko  
območje

S
[€]

OS
[€]

kanalizacijsko 
omrežje

K1 – primarno 
kanalizacijsko 

omrežje
2.048.601 1.003.815

K2 – sekundarno 
kanalizacijsko 

omrežje
4.000.837 1.960.410

in na istem mestu nadomesti z naslednjo vsebino:

Komunalna 
oprema

Obračunsko  
območje

S
[€]

OS
[€]

kanalizacijsko 
omrežje

K1 – primarno 
kanalizacijsko 

omrežje
6.056.241 1.320.611

K2 – sekundarno 
kanalizacijsko 

omrežje
11.827.600 2.579.099

5. člen
V 10. členu se v preglednici 2 črta naslednji del tabele: 

Komunalna 
oprema

Obračunsko  
območje

Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

kanalizacijsko 
omrežje

K1 – omrežje 
kanalizacije – 

delno opremljeno 
območje

0,67 1,33

K2 – omrežje ka-
nalizacije – opre-
mljeno območje

2,22 4,30

in na istem mestu nadomesti z naslednjo vsebino:

Komunalna 
oprema

Obračunsko  
območje

Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

kanalizacijsko 
omrežje

K1 – omrežje 
kanalizacije – 

delno opremljeno 
območje

0,46 2,63

K2 – omrežje ka-
nalizacije – opre-
mljeno območje

1,58 9,02

V 10. členu se doda drugi odstavek z naslednjim bese-
dilom:

»Pri izračunu stroškov na enoto mere v območju »K2 – 
omrežje kanalizacije – opremljeno območje« je upoštevana 
tudi komunalna oprema, ki še ni zgrajena, je pa njena gradnja 
predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma nasle-
dnje leto.«
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6. člen
Za 10. členom se doda 10.a člen z naslednjo vsebino:

»10.a člen
Časovni načrt izgradnje predvidene kanalizacije je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na par-

celah, ki bodo služile komunalni opremi že pridobljeno
– izdelava potrebne projektne in teh-

nične dokumentacije že narejena
– gradnja komunalne opreme v izvajanju
– tehnični pregled in uporabno do-

voljenje do konca l. 2014«.

7. člen
V 11. členu se doda drugi odstavek z naslednjim bese-

dilom: »Vrednosti v preglednici 2 za obračunski območji K1 in 
K2 sta že indeksirani na datum marec 2013 in se indeksirata 
od tega datuma dalje.«

8. člen
V 14. členu se doda drugi odstavek z naslednjim be-

sedilom: »Za vse objekte, za katere so lastniki v preteklosti 
plačevali kanalščino, velja, da so že priklopljeni na javno kana-
lizacijsko omrežje in imajo z vidika komunalnega prispevka za 
kanalizacijo svoje obveznosti poravnane. Kolikor pa se objektu 
spremeni neto tlorisna površina ali namembnost, pa se obra-
čuna komunalni prispevek samo za spremenjeni del objekta v 
skladu s 13. členom tega odloka.«

9. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komunalni prispevek je potrebno plačati v roku 

30 dni po pravnomočni odločbi, razen če ne gre za odločbo, 
izdano po uradni dolžnosti lastniku obstoječega objekta za 
priklop na kanalizacijsko omrežje. V tem primeru je možno 
plačilo na 24 obrokov, podrobnosti pa se navedejo na od-
ločbi.«

10. člen
V 18. členu se doda četrti odstavek z naslednjim bese-

dilom: »Če ima zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
sklenjeno pogodbo, iz katere izhaja obveznost občine ali 
javnega podjetja, da mu omogoči priklop na kanalizacijo in 
da ima s tem v zvezi poravnane vse dajatve, se to ob od-
meri upošteva. Obveznost predložitve pogodbe je na strani 
zavezanca.«

V 18. členu se doda peti odstavek z naslednjim besedi-
lom: »Če ima zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
svoj objekt priklopljen na delujočo malo čistilno napravo, se 
mu komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje (območji 
K1 ali K2) ne obračuna. Še vedno pa se je dolžan priklopiti 
na javno kanalizacijsko omrežje, če je to mogoče.«

11. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih 
predpisih.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2010
Litija, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LUČE

2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele 
naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 
Ljubno, Luče in Gornji Grad – za ureditveno 
območje 1.31 v Lučah

Na podlagi 96. 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) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Ura-
dni list RS, št. 60/11) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni 
seji dne 3. 7. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče 

in Gornji Grad  
(Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin 
Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji 

Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO 
št. 5/2000, Uradni list RS, št. 48/05)  

– za ureditveno območje 1.31 v Lučah

1. člen
S tem odlokom se spremenijo spremembe in dopolni-

tve prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, 
Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za 
ureditveno območje 1.31 v Lučah.

2. člen
V 8. členu se dopolni naslednja alineja:
»a) novogradnja individualnih stanovanjskih objektov kot 

zapolnitev med obstoječimi objekti je možna znotraj ureditvenih 
območij posameznih naselij v naslednjih območjih urejanja s PUP:

– Luče: 1.29, 1.30.2 in 4, 3.15, 1.31.«

3. člen
Za 24. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče 
in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin 
Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno 
glasilo ZSO št. 5/2000, Uradni list RS, št. 48/05) se doda nov 
24.a člen, ki se glasi:

»Na podlagi določb Zakona o ohranjanju narave je po-
trebno za posege na območjih, ki imajo na podlagi predpisov 
s področja ohranjanja narave poseben status (zavarovano 
območje narave, naravna vrednota, območje Nature 2000) 
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, 
ki ga izda za to področje pristojno ministrstvo.«

4. člen
Za 31. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče 
in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin 
Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno 
glasilo ZSO št. 5/2000, Uradni list RS, št. 48/05) se doda nov 
31.a člen, ki se glasi:

»V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih obmo-
čjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma de-
javnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem 
povzročijo naravne nesreče. V ogroženih območjih je treba 
predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popol-
noma umakniti iz območja potencialne ogroženosti).

Glede na stopnjo potresne ogroženosti in projektni pospe-
šek tal morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in 
grajeni.«
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2012-11
Luče, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za prostorsko celoto Občine Luče 

Na podlagi 96. 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) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Ura-
dni list RS, št. 60/11) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni 
seji dne 3. 7. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko 
celoto Občine Luče  

(Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje,  
Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98,  

Uradno glasilo ZSO št. 3/02)

1. člen
V 27. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, 
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno 
glasilo ZSO št. 3/02) se za prvim odstavkom doda drugi od-
stavek, ki se glasi:

»Na podlagi določb Zakona o ohranjanju narave je po-
trebno za posege na območjih, ki imajo na podlagi predpisov 
s področja ohranjanja narave poseben status (zavarovano 
območje narave, naravna vrednota, območje Nature 2000) 
pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, 
ki ga izda za to področje pristojno ministrstvo.«

2. člen
Za 36. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, 
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno 
glasilo ZSO št. 3/02) se doda nov 36.a člen, ki se glasi:

»V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih obmo-
čjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma de-
javnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem 
povzročijo naravne nesreče. V ogroženih območjih je treba 
predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popol-
noma umakniti iz območja potencialne ogroženosti).

Glede na stopnjo potresne ogroženosti in projektni pospe-
šek tal morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in 
grajeni.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-004/2012-33
Luče, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

2334. Sklep za znižano plačilo vrtca

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) 16.a in 17. člena Pra-
vilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 
ter 109. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – 
UPB) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji dne 3. 7. 
2013 sprejel

S K L E P 
za znižano plačilo vrtca

1. člen
S tem sklepom se določa znižano plačilo vrtca v primeru 

počitniške odsotnosti ali daljše bolezni.

2. člen
Če je otrok zaradi bolezni ali počitnic iz vrtca nepretrgoma 

odsoten štiri tedne ali več, se plačilo vrtca staršem za to obdo-
bje zniža za 80 %. Razliko do polne cene, razen stroškov živil, 
krije lokalna skupnost.

3. člen
Bolezen otroka mora biti izkazana s potrdilom pediatra ali 

otrokovega osebnega zdravnika.
V primeru počitniške odsotnosti, ki traja štiri tedne ali več, 

morajo starši o tem predhodno obvestiti vrtec. Počitniška od-
sotnost je upravičena samo med obdobjem od 26. 6. do 31. 8.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2013-1
Luče, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

2335. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-
34, 57/12) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, 
št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji 
dne 3. 7. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
1. S tem sklepom se ugotavlja, da so zemljišča parc. 

št. 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 
127/7, 127/8, 127/9, 134/3, 134/62, 134/65, 134/67, 135/1, 
135/2, 136, vse k.o. Luče javne ceste in imajo status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

2. Na podlagi tega sklepa občinska uprava po uradni 
dolžnosti izda odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine parc. 
št. 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 
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127/7, 127/8, 127/9, 134/3, 134/62, 134/65, 134/67, 135/1, 
135/2, 136, vse k.o. Luče grajeno javno dobro lokalnega po-
mena. Po pravnomočnosti te odločbe se pri zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča za zemljišča iz 1. točke te odločbe predlaga 
vpis lastninske pravice v korist Občine Luče, Luče 106, 3334 
Luče, mat. št. 5883784, z zaznambo statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2013-1
Luče, dne 3. julija 2013

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MEDVODE

2336. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Medvode

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine 
Medvode na 21. seji dne 18. 6. 2013 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
S T A TU T A 

Občine Medvode

1. člen
V Statutu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 

47/95, 69/04, 86/05 in 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) 
se spremeni naslov poglavja II. tako, da se glasi: »OŽJI DELI 
OBČINE«.

Črtajo se 4., 5., 6. in 7. člen.

2. člen
V 9. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost Medvode – center obsega naslednji 

del naselja Medvode:
Arharjeva ulica, severovzhodni del Barletove ceste do že-

lezniške proge, Cesta komandanta staneta, Cesta na Senico, 
Cesta na Svetje, Cesta ob Sori, Cesta talcev, Čarmanova ulica, 
Čelesnikova ulica, Dimčeva ulica, Donova cesta, Finžgarjeva 
ulica, Gorenjska cesta, Grajzerjeva ulica, Jamnikova ulica, 
Kebetova ulica, Klanska ulica, Kržišnikova ulica, Kuraltova 
ulica, Ostrovrharjeva ulica, Medvoška cesta, Podvizova ulica, 
Seškova cesta, Šetinova ulica, Šlosarjeva ulica, Šmalčeva 
ulica, Štalčeva ulica, Tehovnikova ulica, Trampuževa ulica, 
Turkova ulica, Ulica Ivanke Ovijač, Ulica k studencu, Ulica ob 
gozdu, Ulica Simona Jenka, Višnarjeva ulica, Zbiljska cesta, 
Žontarjeva ulica.«

V 9. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost Preska – Žlebe obsega del Barletove 

ceste – jugozahodno od železniške proge, Bečanova ulica, 
Bergantova cesta, Bernikova ulica, Bizantova cesta, Bogataje-
va ulica, Cesta ob železnici, Cesta v Bonovec, Cesta v Žlebe, 
Dobnikarjeva ulica, Hrastarjeva ulica, Iztokova ulica, Kalanova 
ulica, Kurirska cesta, Na Čerenu, Preška cesta, Škofjeloška 
cesta, Trilerjeva ulica in naselje Žlebe. «

V 9. členu se spremeni sedmi odstavek, tako da se glasi:
»Krajevna skupnost Katarina obsega naselja: Topol pri 

Medvodah, Brezovica pri Medvodah in Belo.«

V 9. členu se dvanajsti odstavek spremeni, tako da se 
glasi:

»V primeru, da krajevna skupnost obsega celo naselje, so 
meje naselja tudi meje krajevne skupnosti.«

3. člen
10. člen se črta.

4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Krajevne skupnosti kot ožji deli Občine Medvode so 

pravne osebe javnega prava.
Krajevne skupnosti zastopa predsednik sveta krajevne 

skupnosti.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti subsi-
diarno odgovarja občina.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha 
pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na 
občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne 
osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih 
delov občine.

Vaške skupnosti niso pravne osebe.«

5. člen
V 11. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita:
»Krajevne skupnosti opravljajo naloge, ki se pretežno 

nanašajo na njene prebivalce. Na krajevne skupnosti se z 
odlokom prenesejo zadeve, ki se nanašajo na:

– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe 

krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
Občinski svet podrobneje določi pristojnosti krajevnih in 

vaških skupnosti z odlokom, s katerim uredi tudi druga vpraša-
nja glede delovanja krajevnih in vaških skupnosti.«

6. člen
13., 14. in 15. člen se črtajo.

7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje 

nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, 
evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, 
obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu 
z zakoni, ki urejajo to področje.«

8. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski or-

gan, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpi-
si skrbi za izvedbo volitev, referendumov in drugih neposrednih 
oblik sodelovanja občanov pri odločanju.«

V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima:
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– komisijo za priznanja,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– štab in enote civilne zaščite.«
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina ima še druge komisije ali odbore, ki jih ustanovi 

z odlokom ali sklepom občinskega sveta.«

9. člen
V drugem odstavku 23. člena se besedilo: »vseh zainte-

resiranih sredstev obveščanja.« nadomesti z besedilom: »vseh 
zainteresiranih medijev.«
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10. člen
V drugem odstavku 25. člena se tretja alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine«
peta, osma in deveta alinea se črtajo.
Za 11. členom se doda nova predzadnja alineja, ki se 

glasi:
»imenuje predstavnike občine v svete javnih zavodov, 

katerih ustanovitelj je občina«.

11. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prene-

senih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da 
o teh zadevah odloča drug občinski organ.«

12. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občin-

skega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in 
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako 
določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni zdru-
žljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in 
z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z 
drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni 
združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z 
delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih jav-
ni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad 
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela 
organov občine.«

13. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha 

mandat:« nadomesti z besedilom: »Članu občinskega sveta, 
županu in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha 
mandat:«.

V prvem odstavku 31. člena se črta zadnja alinea.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z 

dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko je o 
svojem odstopu pisno obvestil občinski svet in občinsko volilno 
komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo 
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od 
prejema pisne odstopne izjave.«

Tretji odstavek postane četrti odstavek.

14. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisije in odbori imajo predsednika in od štiri do osem 

članov. Število članov komisij in odborov se določi s sklepom 
o ustanovitvi ali imenovanju na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»Delovno telo ima namestnika predsednika, ki ga izvoli 
izmed članov. Namestnik predsednika delovnega telesa nado-
mešča predsednika.«

Naslednji odstavki se preštevilčijo.
Peti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija ali odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča 

večina vseh članov. Odločitve sprejema z večino vseh članov.«

15. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

opravlja zlasti naslednje naloge:

– obravnava in daje občinskemu svetu predloge v zvezi z 
mandatnimi vprašanji, volitvami in imenovanji,

– določi listo kandidatov za imenovanje nadzornega od-
bora,

– določi listo kandidatov za imenovanje predsednika in 
članov delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov, 
ki jih imenuje občinski svet,

– občinskemu svetu predlaga predstavnike ustanovitelja 
v svete javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj 
je občina,

– obravnava predloge svetov javnih zavodov katerih usta-
novitelj je občina in javnih podjetij za imenovanje ravnateljev ali 
direktorjev ter izdaja mnenja h kandidaturam, če občinski svet 
v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja,

– v skladu z zakoni in predpisi predlaga občinskemu sve-
tu odločitve v zvezi s plačami, sejninami in drugimi prejemki 
občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih 
teles,

– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi občinski svet.
Pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja je občinski svet dolžan upoštevati volilni rezultat, 
tako da se na kandidatno listo določi člane sveta – predstavnike 
svetniških skupin, ki so dobile največ glasov.«

16. člen
V 54. členu se doda nova predzadnja alineja:
»– potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta,«

17. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«

18. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta žu-

pan, ki ga lahko tudi razreši.«
V 58. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana 

opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega 
župana podžupan. Če ima občina več podžupanov opravlja 
funkcijo župana tisti podžupan, ki ga določi župan, razen, če je 
podžupan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo 
začasno opravljal funkcijo podžupana oziroma, če je razrešen, 
odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo 
opravljal to funkcijo.«

V 58. členu se spremeni četrti odstavek, tako, da se glasi:
»V soglasju z županom se podžupan lahko odloči, da bo 

funkcijo opravljal poklicno.«

19. člen
V 60. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg primerov, ki so določeni v 31. členu tega statuta, 

podžupanu preneha mandat podžupana tudi, če ga župan 
razreši.«

20. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat za predsednika in člana nadzornega odbora 

mora poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba po pred bolonjskih 

študijskih programih ali magistrska 2. stopenjska izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno-računovod-

skem, tehničnem, ekonomskem ali pravnem področju.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

občinskega sveta pred določitvijo liste kandidatov za imenova-
nje nadzornega odbora posreduje javnosti poziv, da ta predlaga 
kandidate za člane nadzornega odbora občine. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta 
določi list kandidatov za člane nadzornega odbora izmed pre-
dlaganih občanov.«
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21. člen
Tretji odstavek 63. člena se črta.
V četrtem odstavku se besedo »delavci« nadomesti z 

besedama: »javni uslužbenci«.
V šestem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da 

se glasi: »Za razrešitev je pristojen občinski svet na predlog 
nadzornega odbora.«

22. člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:
»Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju 

skliče župan v roku 60 dni od imenovanja članov nadzornega 
odbora. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji nav-
zočih večina članov.

Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov vseh članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Medvo-
dah. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

Nadzorni odbor pri izdaji dokumentov uporablja žig ob-
čine.«

23. člen
V 64. členu se drugi odstavek črta.

24. člen
V 65. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vse-

buje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih 
računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter 
občinskih skladov ter drugih porabnikov proračunskih sredstev 
ter letni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in pre-
mičnim premoženjem.

V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzo-
re. S programom in dopolnitvami programa seznani nadzorni 
odbor občinski svet in župana.«

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

»Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svo-
jem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca febru-
arja koledarskega leta za preteklo leto.

»Nadzorni odbor, župan in občinski svet so dolžni med-
sebojno sodelovati.«

25. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nad-

zora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-

oblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po-
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, 
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nad-
zorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za 
izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potreb-
no navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. 
O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«

26. člen
V tretjem odstavku 72. člena se na koncu doda besedilo: 

»Župan je dolžan sklicati zbor občanov v roku 30 dni od prejete 
zahteve.«

27. člen
V prvem odstavku 73. člena se črta stavek: »Kolikor se 

zbora volivcev ne udeleži 5 % volivcev, sklicatelj odloži začetek 
zbora za 30 minut in nato prične z zborom.«

28. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor občanov v krajevni, vaški skupnosti ali naselju, ki 

ga skliče predsednik sveta krajevne skupnosti ali predsednik 
vaške skupnosti, je sklepčen, če se ga udeleži najmanj 5 % 
volivcev s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški skupnosti 
ali naselju.

Zbor občanov v krajevni, vaški skupnosti ali naselju, ki ga 
skliče predsednik sveta krajevne skupnosti ali predsednik va-
ške skupnosti, razpravlja in daje svetu krajevne oziroma vaške 
skupnosti mnenja ter priporočila o zadevah, ki jih ureja oziroma 
opravlja krajevna oziroma vaška skupnost.

Odločitev zbora občanov iz tega člena je sprejeta, če za-
njo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.«

29. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvedbo zbora občanov, ki ga skliče župan, skrbijo 

občinski volilni organi.
Za izvedbo zbora občanov, ki ga skliče predsednik sveta 

krajevne skupnosti ali predsednik vaške skupnosti, skrbijo or-
gani krajevne skupnosti.«

30. člen
V 89. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeše-

valne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem 
javnih služb iz občinske pristojnosti.«

31. člen
Za 95. členom se doda nov 95.a člen, ki se glasi:
»Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina jav-

ne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja od-
raslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zago-
tavljajo javne potrebe.«

32. člen
V 96. členu se v prvem odstavku črta šesta alinea.

33. člen
Črta se poglavje VIII. Urejanje prostora.

34. člen
V 112. členu se črtajo četrti, šesti in sedmi odstavek.

35. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O prodaji in nakupu finančnih naložb v javna podjetja 

odloča občinski svet z večino vseh članov občinskega sveta.
Ravnanje s stvarnim premoženjem občine (nepremičnine 

in premičnine) ureja zakon.«

36. člen
Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nepremično premoženje se lahko pridobi brezplačno, 

razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi 
bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne 
obveznosti občine glede na koristi.«
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37. člen
V 115. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena 

do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinancira-
nja iz državnega proračuna.«

38. člen
V 119. členu se na koncu četrtega odstavka doda bese-

dilo: »in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega 
sveta podaljša še za tri mesece.«

39. člen
V drugem odstavku 124. člena se številka: »0,5 % »nado-

mesti s številko: »1,5«.

40. člen
Za 127. členom se doda nov 127.a člen, ki se glasi:
»Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za iz-

vrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana 
in posamezne javne uslužbence občinske uprave.

Župan posreduje poročilo o izvrševanju proračuna v pr-
vem polletju tekočega leta članom občinskega sveta v mesecu 
juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene 
z zakonom.«

41. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.«

42. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in za-

konitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču, s katerimi se 
posega v ustavni položaj in v pravice občine.«

43. člen
153. člen se črta.

44. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne 

upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo 
oblastni nadzor.«

45. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah 

in obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi 
organi položaj stranke, če so s temi akti neposredno prizadete 
njene pravice in koristi, določene z ustavo in zakoni.«

46. člen
156. člen se črta.

47. člen
Občinski svet mora odlok iz 4. člena teh sprememb in do-

polnitev sprejeti v roku 6 mesecev po uveljavitvi teh sprememb in 
dopolnitev, do uveljavitve odloka se še uporablja Statutarni sklep 
o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, 
območij in nalog ter načina financiranja (Uradni list RS, št. 82/98).

Določbe, ki se nanašajo na imenovanje nadzornega od-
bora se začnejo uporabljati po prvih naslednjih lokalnih volitvah.

48. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem 

listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po njihovi 
objavi.

Št. 007-2/2012-8
Medvode, dne 18. junija 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

MURSKA SOBOTA

2337. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta 
Murska Sobota

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 
51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 17. člena Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine 
Murska Sobota na 19. redni seji dne 20. junija 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za vzhodno obvozno cesto mesta Murska 
Sobota

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska So-
bota ter njegovih sprememb (Uradne objave pomurskih občin, 
št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00, 14/02, 73/04, 
79/04 in 89/04), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za 
vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelal ZEU – Načrtovanje, inženiring, 
d. o. o., Murska Sobota, pod številko projekta OPPN – 9/08, 
dopolnjen aprila 2013.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje OPPN, pogoje glede na-
membnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in obli-
kovanja, pogoje glede poseganja in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila 
in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin 
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varo-
vanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in 
izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami 
na vpogled na Mestni občini Murska Sobota.

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(obseg območja)

(1) Ureditveno območje OPPN obsega parcele oziroma 
dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, deviacije, 
vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti itn.; parcele 
oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni 
za izvedbo načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi 
prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstruk-
cije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastruktu-
re, ki jih zahteva gradnja trase ceste).

(2) Ureditveno območje vključuje zemljišča oziroma dele 
zemljišč s parcelnimi številkami:

– k. o. Murska Sobota:
4694/36, 4694/29, 4694/37, 5365/7, 5365/4, 4650/1, 

4682/1, 4682/2, 4682, 4648/1, 4647/1, 4646/1, 4643/3, 4644, 
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4645/1, 4645/2, 4646/2, 5364/5, 5364/4, 4647/2, 4648/2, 4649, 
4650/2, 5364/6, 3940/1, 3937 (vse navedene parcele so že v 
ureditvenem območju tudi v primeru, če bo posebej izvedena 
predhodna etapa samostojne vključitve južne obvozne ceste); 
3939/13, 3937/8, 3937/9, 3937/7, 3937/10, 3939/28, 3937/11, 
3939/28, 3852, 3937/10, 3851/1, 3851/2, 3850, 3847, 3848, 
3846, Ledava, 3799, 3759/1, 3763/1, 3764/1, 3766/1, 3768/1, 
3774/1, 3773/1, 3774/1, (pot ob Puconskem potoku: 3759/2, 
3773/2, 3774/2, 3768/2, 3766/2, 3764/2, 3763/2, 3763/3), 
3783 (Puconski potok), 3770, 3772, 3771, 3778, 3779, 3789/2, 
3576/5, 3576/4, Noršinska ulica, 3572/3, 3572/5, 3572/6, 3574, 
3575, 3576/10; za zeleni pas med obvozno cesto in Poljsko 
ulico (v končni fazi): 4646/2, 4647/2, 4648/2, 4649/2, 4650/2;

– k. o. Nemčavci:
602 (mejni jarek), 539/3, 539/6, 539/8, 539/9, 539/11, 

539/12, 539/13, 539/14, 539/15, 539/16, 539/17, 539/18, 539/19, 
539/21, 539/27, 599 (poljska pot), 600 (severni jarek), 522.

(3) Območje prestavitev, preureditev in novogradenj ko-
munalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki 
jih zahteva gradnja trase ceste izven ureditvenega območja, 
opredeljenega v drugi alineji, obsega naslednje parcele oziro-
ma dele parcel:

a) odvodnja meteornih voda:
– k. o. Murska Sobota: 5341/1 (ureditev južnega jarka),
– k.o. Nemčavci: 602 (ureditev mejnega jarka), 600 (ure-

ditev severnega jarka)
b) elektroenergetsko omrežje (vse v k.o. Murska Sobota):
– prestavitev in kabliranje daljnovodov KB 20kV MS – DV 

Gaberje, KB 20kV MS – DV Beltinci ter predvideni kablovodi 
KB 20 kV MS – Rakičan, KB 20kV MS – Tuš: 110/3, 3159/1, 
112/1, 3155/9 (Ledava), 3161/3, 1518/1, 3838, 3839, 3840, 
3841, 3842, 3843, 3844/2, 3844/1 (v skupnem koridorju ob 
obstoječem kablu);

– prestavitev in kabliranje daljnovodov KB 20kV MS – 
DV Gaberje, KB 20kV MS – DV Beltinci, KB 35kV MS – DV 
Ljutomer ter predvideni kablovodi KB 20 kV MS – Rakičan, KB 
20kV MS – Tuš: 3853, 5341/1 (južni jarek), 3937/10, 3937/7 (v 
skupnem koridorju);

– prestavitev in kabliranje daljnovodov KB 20kV MS – DV 
Gaberje, KB 20kV MS – DV Beltinci, KB 35kV MS – DV Lju-
tomer: 4645/2, 4646/2, 4647/2, 4694/1 (v skupnem koridorju);

– prestavitev in kabliranje daljnovoda KB 20kV MS – 
DV Dobrovnik: 110/3, 110/4, 3783 (Puconski potok), 3805/10, 
3802/2, 3803, 5351/1 (cesta), 3551/1, 3551/2, 3555/4, 3555/1, 
3553/3, 3572/4, 3572/6, 3572/3, 3572/5, 3576/10, 3576/6 (vse 
v trasi obstoječih kablovodov);

– demontaža daljnovodov DV 20kV MS – Beltinci (d-107), 
DV 20 kV MS – Gaberje (d-32), DV 20KV MS – Sodišin-
ci (d-21): 3801/1, 3800/1, 3798/1, 3795/1, 3794/1, 3791/1, 
3782/1, 3780/1, 3777/1, 3774/1, 3854/1, 3855, 3856, 3857, 
3858 (samo za DV za Beltince in DV za Gaberje), 5341/1 (južni 
jarek), 3938/1 (samo za DV za Gaberje in DV za Sodišince), 
3937/4, 3937/1, 3935/1, 3934, 3933, 3932, 3929 (samo za DV 
za Beltince), 3931, 3929, 3928, 3926, 3925, 5364/6 (pot), 4686 
(samo za DV za Sodišince), 4687/2 (samo za DV za Gaberje 
in DV za Sodišince), 4688, 4689, 4691, 4693, 4694/4 (cesta), 
3879/2 (samo za DV za Beltince), 5365/7 (cesta), 4694/1;

– demontaža daljnovoda DV 35kV MS – Ljutomer (d-151): 
3853, 3854/1, 5341/1 (južni jarek), 3938/1, 3937/4, 3937/1, 
3935/1, 3934, 3933, 3932, 3931, 3929, 3928, 3926, 5364/6 
(pot), 4686, 4687/1, 4689, 4691, 5365/4 (cesta), 4694/1;

– demontaža daljnovoda DV 20kV MS – Dobrovnik 
(d-540). 3801/1, 3800/1, 3798/1, 3795/1, 3795/2, 3783 (Pu-
conski potok), 3790/7, 3790/3, 3790/4, 3779, 3778;

c) javna razsvetljava:
– k.o. Murska Sobota: 3555, 3572/4, 3572/6 (napajanje);
– k.o. Nemčavci: 539/49 (napajanje);
d) transportni vodovod:
– k.o. Murska Sobota: 3939/26, 3938/1, 3938/2, 3852, 

3851/1, Ledava, 3799, 3774/1, 3773/1, 3773/2 (pot ob Pucon-
skem potoku), 3783 (Puconski potok), 3772, 3771;

e) prestavitev južnega kanalizacijskega kolektorja:
– k.o. Murska Sobota: 4643/1, 4643/4, 4641/2, 3939/26, 

3938/2, 3851/1.

4. člen
(funkcije območja)

(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje regionalnih in občinskih cest s spremljajočimi 

objekti in ureditvami: priključki in križišča (krožišča), deviacije 
cest in poti, mostovi, ukop, podvozi, objekti za odvodnjavanje, 
avtobusni postajališči;

b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z re-
kultivacijo in zasaditvijo, varnostnimi ograjami, protihrupnimi 
barierami in nasipi;

c) območja prestavitve in (pre)ureditve komunalnih, ener-
getskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov 
in naprav;

d) območja vodnogospodarskih (pre)ureditev z jarki, zadr-
ževalnimi bazeni, čistilnimi objekti in izgradnjo protipoplavnega 
nasipa.

(2) Po zaključeni gradnji se na vseh zemljiščih izven 
območja izključne rabe prometnih ureditev vzpostavi prvotna 
raba oziroma nova raba skladno z ureditvami, določenimi v 
tem odloku.

5. člen
(raba zemljišč)

V območju OPPN so glede na zasedbo oziroma omejitev 
rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:

– zemljišča regionalnih in občinskih cest (vključno s spre-
mljajočimi ureditvami): to so območja izključne rabe, namenska 
raba zemljišč se spremeni, upoštevajo se pogoji izključne rabe; 
druga raba ni možna;

– zemljišča v območju regionalnih in občinskih cest za 
ureditev gradbišča: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo 
v prejšnje stanje, oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v 
skladu z zahtevami OPPN, namenska raba se ne spreminja, 
upoštevajo se pogoji omejene rabe;

– zemljišča preostalih ureditev: regulacije vodotokov ter 
preureditev obstoječe ali gradnja nadomestne infrastrukture za-
radi tehničnih zahtev gradnje obvozne ceste; namenska raba teh 
zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe.

III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(trasa ceste)

(1) Izbrana trasa vzhodne obvozne ceste v horizontal-
nem poteka trase teče od (vključno) predvidenega krožišča s 
Panonsko ulico (regionalno cesto R1-232) in predvideno južno 
zbirno cesto, katere nadaljevanje je, to je od km 3+502 na 
jugu pa vse do (po posebnem projektu) izvedenega krožišča – 
ponovno z R1-232 in R2-442 pri Čardi, do km 6+940 v skupni 
dolžini 3.438 m. Nova vzhodna obvozna cesta bo po izgradnji 
prevzela funkcijo sedanje regionalne ceste R1-232 in jo tako 
prenesla na obrobje mesta.

(2) Predmetni OPPN obravnava le južni del vzhodne ob-
vozne ceste, ki je že zajet med območje poselitve po veljavnih 
prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana Mestne občine Murska Sobota, do km 5+891, v 
dolžini 2.389 m.

(3) Začetek trase je funkcionalno pogojen s priključkom, 
oziroma predvidenim krožiščem na sedanji regionalni cesti R1-
232, oziroma mestni vpadnici – Panonski ulici v km 3+616, kjer 
bo (kot posebna etapa izgradnje obvozniškega sistema) z juga 
priključena še južna zbirna cesta. V območje OPPN je vključe-
no celotno krožišče, vključno s predvidenimi navezavami, od 
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km 3+502 na jugu. Od izhodišča se trasa vzhodne obvoznice 
usmeri v premi proti severu, najprej po sedaj njivskih parcelah 
in vzporedno z njimi do krožnega 4-krakega križanja z ulico 
Plese (v km 3+827), ki z zahoda navezuje osrednjo staro indu-
strijsko cono, vključno s tovarno »Muro« in kompleks manjše 
poslovne cone »Blisk«, s vzhoda pa stanovanjsko naselje ob 
Poljski ulici, kateri se sedanji samostojni priključek na R1-232 
zato zapre, z nje pa se uredi nov priključek tudi do podjetniške-
ga inkubatorja – Pomurskega tehnološkega parka. Od vključno 
območja krožišča s Panonsko ulico do vključno območja kro-
žišča z ulico Plese je ob severnem robu Panonske ulice in ob 
vzhodni strani trase obvozne ceste predvidena absorbcijska 
protihrupna ograja skupne dolžine 325 m, višine 2,5 m za 
zaščito pred hrupom stanovanjskih objektov na Poljski ulici.

Trasa nato v isti smeri, med gospodarsko-poslovnimi 
objekti obstoječe cone in preko njivskih površin, poteka proti 
severu, kjer se že na območju odseka prečkanja vodotokov 
nanjo pred reko Ledavo z izvennivojskim križiščem, oziroma 
obojestranskim priključkom, po sistemu desno – desno, pri-
ključuje (v km 4+225) z zahodne strani cesto ob Ledavi, ki 
povezuje obvoznico z Industrijsko ulico, z vzhodne strani pa 
območje čistilne naprave. V nadaljevanju obvoznico prečka 
pot ob Ledavi s podvozom. Obvoznica prečka Ledavo (v km 
4+310) s prepustom. Nekoliko severneje (v km 4+406) je pred-
videno premoščanje razbremenilnika – Puconskega potoka v 
obstoječem stanju z mostom. Med obema vodotokoma je ob 
vzhodni strani obvozne ceste predvidena razširitev v obliki 
niše z dostopno rampo za vzdrževalna vozila urejanja obrežij 
vodotokov z dostopom do njih.

V nadaljnjem poteku v isti smeri, preko z gozdom pora-
ščenega zemljišča, obvoznica s predvidenim dvopasovnim kro-
žiščem (K2) doseže prečkanje z Noršinsko ulico (v km 4+560), 
ki z zahoda navezuje, od križišča z Lendavsko ulico, velike 
trgovske centre, poslovne objekte in Ekonomsko šolo, z vzhoda 
pa manjšo gospodarsko cono in lokalni promet iz bližnjih vasi. 
Ob vzhodni strani obvoznice se vzporedno uredi deviacija za 
dostop vzdrževalnih vozil od Noršinske ulice do obstoječe poti 
ob levem bregu Puconskega potoka, istočasno ta pot služi za 
dostop do parcel ob jugovzhodni strani krožišča. Za dostop do 
parcel ob jugozahodni strani krožišča se uredi skupen dovoz 
desno – desno pred krožiščem in dovolj širok pas cestnega 
zemljišča med krožiščem in parcelami.

V poteku vzhodno od kompleksa Ekonomske šole, preko 
njivskih površin, obvoznica v isti premi proti severu prečka 
melioracijski Mejni jarek (v km 4+890) s prepustom ter nato že 
– na njenem vzhodnem delu, novo severno obrtno industrijsko 
cono (SOIC), kjer s krožiščem SOIC – jug (K3 v km 5+135), z 
zahodne strani naveže južno povezovalno cesto SOIC (uvoz 
1), ki je že zgrajena od območja tega predvidenega krožišča pa 
do krožišča z Lendavsko ulico (sedanjo R1-232) pri trgovskem 
centru BTC, kamor bi se (lahko) navezala severna obvozna ce-
sta. Za zaščito pred hrupom funkcionalnih površin Ekonomske 
šole je ob zahodni strani trase v skupni dolžini 420 m predvi-
dena izvedba protihrupnega nasipa v višini 2,5 m – v večjem 
delu odseka od vključno severo-zahodnega roba krožišča z 
Noršinsko od km 4+570 pa do km 4+980, v manjšem delu na 
začetku – ob krožišču v dolžini 22,0 m in na prečkanju mejnega 
jarka v dolžini 18,5 m pa protihrupna ograja višine 2,0 m.

V istem koridorju kot je opredeljen tudi z zazidalnim na-
črtom za SOIC, s potekom proti severu trasa doseže območje 
odseka predvidenega prečkanja z obvozno železniško progo 
med obema krožiščema, ki bosta navezala obe povezoval-
ni cesti severne obrtno industrijske cone (SOIC). Obvoznica 
s podvozom pod predvideno tovorno obvozno progo v km 
5+317,78, le-to prečka. V prvi fazi se cesta, skupaj (samo na 
tem odseku) s hodniki za pešce in kolesarje (nekoliko dvignjeno 
od vozišča) zgradi v ukopu na končno niveleto vozišča glede 
na predvideno niveleto GRT proge (190,95 m nm) ali cca 4,2 m 
pod terenom (do višine cca 1,50 m zaradi podtalnice v izvedbi 
kesona), premostitev za železniško progo pa se zgradi istoča-
sno z gradnjo same proge naknadno. Za primer, da bo gradnja 

proge časovno močno odmaknjena je obdelana tudi varianta, 
da se v prvi fazi zgradi obvozna cesta v nivoju, s tem, da je 
pri umestitvi infrastrukturnih vodov in spremljajočih posegov 
upoštevana končna faza in možnost vzporedno potekajočega 
obvoza (v času gradnje podvoza) ob zahodni strani trase.

V smeri proti severu se nato niveleta ceste, glede na iz-
brano varianto, spet dvigne in s predvidenim krožiščem SOIC 
– sever (K4 v km 5+530) naveže na že (do območja krožišča 
z obvoznico) zgrajeno severno povezovalno cesto SOIC (uvoz 
2), ki prav tako proti zahodu teče do sedanje regionalne ceste 
in na križišču z njo navezuje še vas Nemčavce.

Od severovzhodnega obrobja krožišča SOIC – jug (od 
km 5+120) pa do severnega jarka (do km 5+880) je ob vzhodni 
strani ceste, zaradi protipoplavne zaščite predviden varovalni 
nasip v dolžini 760 m.

V isti smeri proti severu doseže obvoznica v prečkanju s 
prepustom severnega melioracijskega jarka (v km 5+883), in 
poljsko potjo parc. št. 599 k.o. Nemčavci ob severnem bregu 
jarka, ki predstavlja severno mejo SOIC tudi mejo ureditvenega 
območja mesta (v km 5+891) po veljavnih planskih dokumen-
tih in tako obenem tudi konec območja OPPN za vzhodno 
obvozno cesto. Ob vzhodni strani obvozne ceste se uredi 
vzporedna deviacija poljske poti od krožišča SOIC – sever, 
preko severnega jarka (razširjen prepust), do obstoječe poljske 
poti, za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč vzhodno od 
obvozne ceste.

Nadaljnji potek trase obvozne ceste in zanjo potrebnega 
ureditvenega območja sta obdelana v posebni prilogi znotraj 
osnutka novega občinskega prostorskega načrta OPN do iste 
natančnosti.

7. člen
(tehnični elementi)

(1) Cesta je načrtovana kot dvopasovna cesta.
(2) Vertikalni in horizontalni elementi ceste upoštevajo 

računsko hitrost 90 km/h, razen pred krožišči, kjer je promet 
umirjen z ločilnimi otoki in na odseku s podvozom (ukopom) 
pod predvideno železniško obvozno progo, kjer je hitrost prila-
gojena na 70 km/h, maksimalni vzdolžni nagib pa 3,5 %.

(3) Projektirani normalni prečni profili znašajo:
Obvozna cesta na večjem delu trase – 9,50 m, in sicer:
– vozna pasova 2 x 3,25 m,
– robna pasova 2 x 0,25 m,
– bankini 2 x 1,25 m.
Obvozna cesta z robniki levo in desno – 11,75 m:
– vozni pasovi 2 x 3.25 m,
– robni pasovi 2 x 0,25 m,
– koritnica 1 x 0,50 m,
– berma 2 x 1,50 m,
– bankina 1 x 1,25 m.
Obvozna cesta na območju podvoza pod železniško pro-

go – 12,20 m:
– vozni pasovi 2 x 3,25 m,
– robni pasovi 2 x 0,25 m,
– interventni hodnik 2 x 0,75 m,
– ograja na zidu 1 x 0,20 m,
– enostr. hodnik+koles. steza 1 x 3,50 m.
Obstoječe priključne ceste privzamejo obstoječe dimenzije.
Lokalne poti – 6,00 m in 4,50 m (vključno s po 2 x 0,50 m 

bankin).

8. člen
(križišča, krožišča, priključki)

Za priključevanje ostalega cestnega omrežja na obvozno 
cesto je potrebna izvedba petih krožišč in en priključek po sis-
temu desno – desno, vse s pripadajočimi ureditvami navezav 
obstoječih cest, ulic, poti ter kolesarskih in pešpoti:

– krožišče (K0) na sedanji regionalni cesti R1-232, oziro-
ma mestni vpadnici – Panonski ulici v km 3+616, kjer bo (kot 
posebna etapa izgradnje obvozniškega sistema) z juga pri-
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ključena še južna zbirna cesta, se uredi kot štirikrako, spiralno 
križišče; uvozi iz obvoznice s severa in juga so dvopasovni, 
izvozi pa enopasovni, uvoz s Panonske iz smeri Rakičan je 
enopasoven, dodan pa je bypas na obvoznico v smer sever, 
izvoz za smer Murska Sobota je enopasoven, iz smeri Murske 
Sobote je uvoz dvopasoven, prav tako kot izvoz za smer Raki-
čan; prestavi se obstoječa kolesarska pot v dolžini cca 130 m 
in predvidi novo prečkanje obvoznice na južnem kraku krožišča 
v nivoju ali s podvozom; na severovzhodnem robu krožišča 
je omogočen dostop za kolesarje in pešce v Poljsko ulico in 
prehod preko vzhodnega kraka;

– krožišče (K1) z ulico Plese (v km 3+827), se uredi kot 
štirikrako, enopasovno krožno krožišče z zunanjim premerom 
50 m, pri čemer je širina krožnega pasu 5,00 m; v primeru sa-
mostojne etape vključitve južne obvozne ceste na ulico Plese 
se le-ta nanjo začasno naveže s primernim radijem;

– krožišče (K2) z Noršinsko ulico (v km 4+560), se 
uredi kot štirikrako, dvopasovno krožno križišče z zunanjim 
premerom 70 m; na južnem in zahodnem priključku se ure-
dita po dva uvozna pasova in en izvozni pas, na severnem 
in vzhodnem priključku pa po eden uvozni in eden izvozni 
pas; skupna širina dveh voznih pasov je 10 m, pri čemer je 
širina enega pasu 5 m;

– krožišče (K3) SOIC – jug (v km 5+135), se uredi kot 
štirikrako, enopasovno krožno križišče s po enim uvoznim 
in enim izvoznim pasom na vseh priključkih križišča; zunanji 
premer krožišča znaša 40 m, širina krožnega pasu pa 5,00 m;

– krožišče (K4) SOIC – sever (v km 5+530), se uredi 
kot štirikrako, enopasovno krožno križišče s po enim uvo-
znim in enim izvoznim pasom na vseh priključkih križišča; 
zunanji premer krožišča znaša 40 m, širina krožnega pasu 
pa 5,00 m;

– izvennivojski priključek z dvojnimi rampami enkrat k 
cesti ob Ledavi in drugič za čistilno napravo po sistemu desno 
– desno (v km 4+225).

9. člen
(objekti)

V trasi obvozne ceste so sledeči objekti:
– prepust (P2) Ledave – kot škatlast AB okvir, pravoko-

tne širine 3,00 m, svetle višine (od obdelane struge) 2,00 m, 
dolžine 17,63 m;

– prepust (P3) Mejnega jarka – kot škatlast AB okvir, 
pravokotne širine 4,00 m, svetle višine 2,00 m, dolžine okvirja 
19,87 m;

– prepust (P4) severnega jarka – kot betonska cev 
fi 140 cm, dolžine, ki vključuje prečni profil obvozne ceste in 
deviacijo poljske poti – vse v nasipu;

– podvoz lokalne ceste ob Ledavi – kot AB okvir, pravoko-
tne širine 3,50 m, svetle višine 3,50 m, dolžine okvirja 9,50 m, 
max. dolžine kril 7,00 m;

– most čez razbremenilnik Ledave (Puconski potok) – kot 
integriran AB okvir temeljen na pasovnih temeljih, svetle širine 
razpona 8,00 m, svetle višine (od obdelane struge) 4,31 m, 
dolžine okvirja 9,50 m, max. dolžine krila 4,80 m;

– podvoz pod predvideno železniško progo – kot inte-
griran AB okvir, svetle širine razpona 12,20 m, dolžine (od 
portala do portala) 11,05 m; v globljem delu se okvir nadaljuje 
v vodotesni AB keson.

10. člen
(vkopi in nasipi)

Trasa ceste poteka pretežno v nasipu, le na odseku pred-
videnega prečkanja z železniško progo je vkopana. Nasipi so 
oblikovani v nagibu 1 : 1,5 ali blažji. Vkopane brežine se izve-
dejo v nagibu 1 : 1,5 ali več. Vkopi in nasipi se humusirajo in za-
travijo ter mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo. 
Protihrupni nasip ob poteku pri Ekonomski šoli v dolžini 420 m 
in višini 2,5 m, se zaradi strmejšega nagiba 1 : 0,8 nasiplje z 
armirano zemljino in obsadi z nizkim rastjem.

11. člen
(spremljajoči objekti)

Obojestransko avtobusno postajališče je predvideno 
takoj za krožiščem SOIC – sever za smer sever in takoj za 
krožiščem SOIC – jug za smer jug – vse ob desnih robovih 
obvozne ceste. Širina avtobusnega postajališča je po 3.1 m. 
Na odseku med obema postajališčema, oziroma med obe-
ma krožiščema se uredita enostranska hodnik za pešce in 
kolesarska steza (za obe smeri) ob zahodni strani vozišča 
obvozne ceste, vključno s potekom v podvozu pod predvi-
deno železniško progo.

12. člen
(prometne površine in obcestni prostor)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora 
vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati 
predvsem oblikovalske rešitve za nasipe in ukop, rešitve v 
zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem 
prostoru, vključno z ureditvijo zelenih površin med Poljsko ulico 
in obvozno cesto ter oblikovanje krožišč in obcestnih ograj – 
posebej na mostovih.

(2) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obce-
stnega prostora:

– nasipi in ukop se oblikujejo v skladu z naravnimi reliefni-
mi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne 
in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem preho-
dov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief. Brežine se za-
travijo in mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo;

– pri oblikovanju in izvedbi nasipov in ukopa se uporablja 
nenosilen material, odstranjen med gradnjo;

– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo 
tam, kjer je to nujno potrebno;

– odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob 
in na novo ustvarjene preseke je treba sanirati in zasaditi z av-
tohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno 
vertikalno zgradbo oziroma zastopanost vseh slojev gozda.

(3) Na cesti se izvede ustrezna prometna signalizacija, ob 
cesti se postavi prometna oprema in odbojne ograje.

13. člen
(rušitve objektov)

Zaradi izvedbe gradbenih del je potrebna rušitev stano-
vanjske hiše Poljska ulica 2.

IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO TER NJIHOVE  
(PRE)UREDITVE

14. člen
(skupne določbe)

(1) Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na ureditvenem 
območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in 
energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno 
zaščititi.

(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in te-
lekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s smer-
nicami in strokovnimi podlagami posameznih upravljavcev teh 
objektov in naprav ter na osnovi posebnih projektnih prilog, če 
niso v nasprotju s tem odlokom.

(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko 
štejejo tudi druga in drugačna križanja, prestavitve ali tan-
giranja infrastrukturnih vodov s traso ceste, ki niso določena 
s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja ali (pre)
ureditve infrastrukturnih vodov na ureditvenem območju 
obvozne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti 
soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in pristojnih 
upravljavcev vodov.
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15. člen
(vodovodno omrežje)

Vodovodno omrežje bo zaradi načrtovane gradnje obvo-
zne ceste tangirano na sledečih mestih kjer so zato predvideni 
sledeči ukrepi:

– v krožišču s Panonsko ulico:
– prečkanje SAL 350 v južnem delu se prestavi v dolžini 

220m in od tega zaščiti ob ob prečkanju vozišča južne obvozne 
ceste v dolžini 33 m;

– prečkanje PVC 200 ob vzhodnem robu krožišča se 
ukine in se vzpostavi novi transportni DN 500 vod iz nodular-
ne litine (vse do povezave na cevovod na Noršinski ulici) ob 
zahodni strani obvoznice z odcepom od SAL 350 za Rakičan 
na zahodni strani krožišča z zaščitenim prečkanjem Panonske 
ulice v dolžini 30 m;

– prečkanje vzhodnega kraka krožišča (Panonska uli-
ca) se prestavi v dolžini 62 m in od tega zaščiti v dolžini 40 m;

– v krožišču z ulico Plese:
– prečkanje vodovoda DUC 100 se prestavi na severni 

in severovzhodni rob krožišča ter se priključi na novi tranzitni 
vod, prečkanje obvoznice se zaščiti v dolžini 28 m;

– stara povezava vzhodno od obvoznice z juga se ukine 
in jo nadomesti tranzitni vod ob zahodni strani obvoznice, ki 
prečka zahodni krak ulice Plese z zaščito dolžine 18m in nato 
nadaljuje ob krožišču proti severu;

– na odseku obvoznice med krožiščem z ulico Plese in 
krožiščem Noršinsko ulico:

– prečkanje v profilu 3 + 886 se ukine;
– prečkanje v profilu 3 + 993 se ukine;
– nadomestni vod DUC 100 se položi od odcepa ob 

severozahodnem robu krožišča z ulico Plese ob vzhodni strani 
trase obvoznice do profila 3 + 993;

– ob zahodni strani obvoznice se položi novi tranzitni 
cevovod DN 500, ki bo na tem odseku povezan na predvideni 
vodohran na še ne določeni lokaciji zahodno od obvoznice in 
bo prečkal Ledavo in Puconski potok;

– v krožišču z Noršinsko ulico:
– prečkanje v severnem delu se prestavi okrog krožišča 

v dolžini 115 m in zaščiti v dolžini 25 m;
– v krožišču SOIC – jug:

– prečkanje DUC DN 300 v zahodnem delu se prestavi 
okrog krožišča v dolžini 43 m in zaščiti pod zahodnim krakom 
(južna povezovalna cesta) v dolžini 15 m, ustrezno se prestavi 
odcep DUC DN 200 ob severni strani povezovalne ceste;

– prečkanje obvoznice v profilu 5 + 090 južno od krož-
išča se zaščiti v dolžini 17 m;

– prečkanje krožišča v vzhodnem delu se zaščiti v 
dolžini 25 m;

– območje krožišča SOIC – sever:
– prečkanje južno od krožišča v profilu 5 + 488 se za-

ščiti v dolžini 29 m;
– prečkanje južnega roba krožišča se zaščiti v dolžini 

29 m;
– na odseku obvoznice severno od krožišča SOIC – se-

ver:
– prečkanje DUC DN 300 se zaščiti v dolžini 14 m v 

profilu 5 + 868.
Zaradi drugih, širših potreb – to je izgradnje regionalnega 

vodooskrbnega sistema, je ob zahodni strani obvoznice v času 
gradnje smotrno umestiti tudi novo predvideno povezavo vodo-
voda s transportnim cevovodom iz nodularne litine DN 500 od 
obstoječega voda SAL 300 na južnem robu krožišča s Panon-
sko ulico pa vse do priključitve na vodovod DN 200 ob severni 
strani Noršinske ulice, ob krožišču obvoznice z Noršinsko ulico. 
Na območju pred prečkanjem Ledave se predvidi odcep za 
predviden vodohran, ki bi naj bil po posebni dokumentaciji 
lociran nekje na zemljišču južno od Ledave, med obvoznico in 
Pomurskimi mlekarnami.

16. člen
(kanalizacija)

Kanalizacijsko omrežje mešane, fekalne ali meteorne ka-
nalizacije bo na območju izgradnje obvozne ceste tangirano 
na sledečih mestih zaradi česar so predvideni sledeči ukrepi:

– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje javne mešane kanalizacije v severnem delu 

– se prestavi okrog severnega oboda krožišča v dolžini 160 m 
in zaščiti v dolžini 75 m;

– na območju pred Ledavo oziroma pri osrednji čistilni 
napravi:

– prečkanje vzporednega potekajočega glavnega in 
južnega kolektorja javne mešane kanalizacije (med profilom 
4 + 200 in 4 + 240 oziroma do zbirnega jaška) se zaščiti v dolži-
ni po 140 m; pri tem se upošteva še trasa dodatnega – tretjega 
kolektorja, ki je v fazi projektiranja;

– prečkanje kolektorja mešane kanalizacije iz bolnice 
s priključno cesto pri čistilni napravi se zaščiti v dolžini 10 m;

– prečkanje kolektorja mešane kanalizacije iz Černe-
lavec z obvoznico tik pred nadvozom čez cesto ob Ledavi se 
zaščiti v dolžini 24 m;

– na poteku dovozne ceste na obvoznico s strani či-
stilne naprave preko podzemnega zadrževalnega bazena je 
le-tega potrebno zaščititi v dolžini 20 m in širini 7 m;

– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje javne mešane kanalizacije iz BTC ob južni 

strani Noršinske ulice se prestavi okrog južnega roba krožišča 
v dolžini 113 m in zaščiti v delu pri prečkanju obvoznice v 
dolžini 15 m;

– na območju krožišča SOIC – jug:
– prečkanje javne meteorne kanalizacije na južnem, 

severnem in vzhodnem delu krožišča se zaščiti v skupni dolžini 
132 m;

– prečkanje javne fekalne kanalizacije v severnem delu 
krožišča se zaščiti v dolžini 26 m;

– prečkanje javne fekalne kanalizacije v južnem delu 
krožišča se zaščiti v dolžini 22 m;

– območje predvidenega izvennivojskega križanja s pred-
videno obvozno železniško progo:

– prečkanje javne fekalne kanalizacije z obvoznico v 
severnem delu poteka v kesonu – prestavitev okrog kesona v 
dolžini 157 m, od tega zaščita pri prečkanju trase obvoznice v 
dolžini 8 m;

– območje krožišča SOIC – sever:
– prestavitev obstoječega lovilca olj z novo navezavo 

severozahodno od krožišča;
– prečkanje javne meteorne kanalizacije v severnem 

kraku krožišča oziroma obvoznice se zaščiti v dolžini 21 m;
– odsek med krožiščem SOIC – sever in mejo ureditvene-

ga območja (melioracijskim jarkom):
– poševno prečkanje javne mešane kanalizacije iz Mar-

tjanec med profilom 5 + 670 in 5 + 700 se odpravi s prestavitvijo 
kanala ob vzhodno stran obvoznice do naslednjega prečkanja 
v profilu 6+120 izven ureditvenega območja, s čimer se odpravi 
tudi to prečkanje.

Po dopolnjenih smernicah upravljavca kanalizacije je in-
vestitor dolžan zagotoviti koridor za izvedbo prestavljenega juž-
nega kolektorja fi 150 cm ob trasi obvoznice, vzporedno s traso 
predvidenega transportnega vodovoda v medsebojnem osnem 
razmiku 3 m, ob zahodni strani obvoznice od predvidenega 
prečkanja Panonske ulice pri krožišču z njo do predvidenega 
novega prečkanja kanalizacijskih kolektorjev v km cca 4 + 200 
obvoznice.

17. člen
(telekomunikacijski vodi)

Telekomunikacijsko omrežje Telekoma
Zemeljsko telekomunikacijsko omrežje (večcevna tk ka-

nalizacija s tk jaški in uvlečenimi tk kabli, ter zemeljski tk kabli 
in tk objekti) bo z izgradnjo vzhodne obvozne ceste tangirano 
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na sledečih mestih, kjer bodo zaradi tega izvedeni ukrepi in 
izdelane tehnične rešitve s strani Telekoma Slovenije:

– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje krožišča z obstoječo večcevno tk kanaliza-

cijo s tk jaški in uvlečenimi tk kabli, ter kabli in objekti, ki poteka-
jo izven kanalizacije se prestavi na severno obrobje krožišča v 
dolžini 69 m. V tk kanalizacijo so uvlečeni medkrajevni optični tk 
kabel KMO326, medkrajevni optični kabel KMO 425, koaksialni 
tk kabel K103 ter krajevni in razvodni tk kabli KKB8, KKB13 … 
Kabli iz tk kabelske kanalizacije prehajajo v zemljo. Prestavitev 
in zaščita poteka po navodilih upravljavca Telekom Slovenije;

– prečkanje tk kanalizacije z tk kabli v širini 7 m, ki se 
ustrezno zaščiti;

– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje krožišča z obstoječo večcevno tk kanaliza-

cijo s tk jaški in uvlečenimi tk kabli (krajevni tk kablel KKB5 in 
lokalna optika) v dolžini 80 m po sredini predvidenega krožišča 
se prestavi na južno obrobje krožišča v dolžini 174 m;

– na območju SOIC severno:
– na severnem območju SOIC poteka večcevno tk ka-

nalizacijo s tk jaški v dolžini 5 m, ki se ustrezno zaščiti.
Širokopasovne komunikacije (UPC Telemach)
Omrežje širokopasovne komunikacije tangira načrtovano 

ureditev vzhodne obvoznice na sledečih mestih z predvidenimi 
ukrepi:

– na območje krožišča z ulico Plese:
– prečkanje krožišča s severne strani v dolžini 56 m. 

Križanje se izvede v PVC ceveh 110 mm z zaključnimi jaški 
na obeh straneh asfaltne površine ali pa se izvede prestavitev 
okrog krožišče v dolžini 308 m.

Širokopasovne komunikacije (GRATEL)
Omrežje širokopasovne komunikacije tangira načrtovano 

ureditev vzhodne obvoznice na sledečih mestih in se zato 
predvidevajo sledeči ukrepi:

– na območje krožišča z Panonsko ulico:
– prečkanje krožišča v dolžini 94 m. Predvideva se 

prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– naprej poteka vod po vzhodni strani predvidene vzho-

dne obvoznice;
– na območje krožišča z ulico Plese:

– prečkanje krožišča v dolžini 85 m. Predvideva se 
prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;

– na območju severno od krožišča z ulico Plese poteka 
naprej po zahodni strani predvidene vzhodne obvozne ceste. V 
km 3.9+44.73 prečka predvideno vzhodno obvoznico v dolžini 
10 m. Predvideva se zaščita po navodilih upravljavca;

– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje krožišča v dolžini 94 m. Predvideva se 

prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– naprej poteka po zahodni strani in se v km 4.90 + 00 

približa trasi vzhodne obvozne ceste, v območje jarka, zato bo 
potrebna prestavitev v dolžini 200 m;

– na območje krožišča SOIC – jug:
– prečkanje krožišča v dolžini 35 m. Predvideva se 

prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– na območje krožišča SOIC – sever:

– prečkanje krožišča v dolžini 35 m. Predvideva se 
prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Srednje napetostno podzemno (kablirano) in nadzemno 
(daljnovodi) omrežje bo z izgradnjo obvozne ceste tangirano na 
sledečih mestih, kjer bodo zaradi tega izvedeni sledeči ukrepi, 
katerih rešitev usmeri Elektro Maribor:

– na območju krožišča s Panonsko ulico:
– preko vzhodnega dela krožišča se že v 1. etapi uredi 

prečkanje s cevno kanalizacijo dolžine 50 m, v katero se v 

končni fazi položijo trije SN kablovodi, ki potekajo ob vzhodni 
strani obvoznice in ob južni strani Panonske ulice in, ki bodo 
nadomestili zračne daljnovode;

– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje SN podzemeljskega voda s predvideno 

novo dovozno potjo do Podjetniškega inkubatorja vzhodno od 
krožišča se zaščiti v dolžini 12 m;

– prečkanje krožišča s SN podzemnimi vodi se prestavi 
okrog oboda krožišča v dolžini 186 m in zaščiti;

– na območju priključka obledavske ceste, mostu čez 
Ledavo in čistilne naprave:

– prečkanje dvignjenega poteka obvoznice s štirimi 
nadzemnimi srednjenapetostnimi daljnovodi, od tega s tremi 
(20 kv) na po dveh prečkanjih, z enim (35 kv) na enem preč-
kanju – se uredi s kabliranjem od RTP Murska Sobota ob trasi 
obstoječega kablovoda proti čistilni napravi, ki prečka Ledavo 
in poteka ob južni strani ceste ob Ledavi, prečkanje kablov z 
obvoznico se uredi v kanalizaciji, nakar novi kablovodi poteka-
jo ob vzhodni strani obvoznice proti jugu, v kanalizaciji preko 
vzhodnih krakov krožišč z ulico Plese in Panonsko ulico, vse do 
južnega roba Panonske ulice (R-232) ter ob njem proti vzhodu, 
do obstoječih tras istih zračnih daljnovodov, kjer se kablovodi 
spet navežejo na njih.

Ker je opisana celovita rešitev kabliranja na območju 
industrijske cone le v enem delu povzročena s predvideno gra-
dnjo obvoznice, je financiranje le-te stvar posebnih dogovorov. 
Obstoječi zračni daljnovodi se po izvedbi demontirajo;

– na območju krožišča z Noršinsko:
– prečkanje predvidenega (sprejet DLN) dvosistemske-

ga 110 kV daljnovoda pred krožiščem med profili od 4 + 468 do 
4+473 se ustrezno zaščiti;

– prečkanje krožišča z obstoječim 20 KV daljnovodom 
M. Sobota – Dobrovnik – izvede se kabliranje od RTP Murska 
Sobota, v koridorju obstoječega SN kablovodov vse do stojišča 
DV severo vzhodno od krožišča, kjer se priključi na obstoječi 
zračni DV, ki se sicer od RTP do tega stojišča demontira;

– prečkanje SN kablovoda krožišča v severnem delu se 
prestavi v dolžini 125 m.

Za ureditev EEO v sklopu OPPN za vzhodno obvozno 
cesto je izdelana strokovna podlaga (Elektro Maribor d.d., 
št. 320/09-MS, april 2009).

19. člen
(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava se izvede na novo ob zahodnem robu 
obvozne ceste enostransko na njeni celotni dolžini na območju 
OPPN od km 3+502 do km 5+891 ter ob vseh krožiščih, vključ-
no s priključnimi cestami v območjih približevanja (cca 100 m), 
s kandelabri višine 9 m z zastrtimi svetilkami. Napajanje se 
izvede iz bližnjih trafo postaj (Ekonomska šola, SOIC) in preko 
kabelskih omaric na območju cestnega sveta.

20. člen
(plinovodno omrežje)

Plinovodno omrežje tangira načrtovano ureditev vzhodne 
obvoznice na sledečih mestih in so zato predvideni naslednji 
ukrepi:

– na območju krožišča s Panonsko ulico:
– prečkanje plinovoda na južnem in vzhodnem delu 

krožišča se zaščiti v dolžini 205m m v skladu z navodili upra-
vljavca;

– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje plinovoda v severozahodnem delu krožišča 

se prestavi v dolžini 86 m okrog krožišča;
– prečkanje plinovoda na vzhodnem delu krožišča v 

dolžini 13 m se zaščita v času gradnje izvede z betonskimi 
ali jeklenimi ploščami, ki se po zaključku del odstranijo. 2.0 m 
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pred in izza osi plinovodne cevi se zaščiti z PE cevjo in označiti 
z opozorilnim trakom. 0.5 m izpred in izza plinovodne cevi je 
potreben ročen izkop;

– prečkanje plinovoda v km 4.0+66.35 se v dolžini 10 
m ustrezno zaščiti v času gradnje in izvede z betonskimi ali 
jeklenimi ploščami, ki se po zaključku del odstranijo. 2.0 m 
pred in izza osi plinovodne cevi se zaščiti z PE cevjo in označiti 
z opozorilnim trakom, 0.5 m izpred in izza plinovodne cevi je 
potreben ročen izkop;

– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje se prestavi na južno obrobje krožišča dol-

žini 159 m.

21. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)

Odvodnja padavinskih voda z vozišča je omogočena z 
ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča v obcestne 
jarke. Na območju cestnih priključkov so jarki speljani v prepu-
ste, na bolj pozidanih območjih pa mestoma v meteorno kana-
lizacijo. Jarki so pred njihovim izpustom v recipiente ustrezno 
razširjeni in poglobljeni, v iztočni del pa je vgrajen čistilni in 
zadrževalni bazen z usedalnikom (skupaj 4 objekti na obeh 
straneh ceste, od tega eden z večjim zadrževalnim bazenom). 
Južni del se odvaja v sistem odvodnje južne obvozne ceste. Za 
zagotovitev ustrezne kvalitete voda pred izpusti v vodotoke ali 
v ponikanje je predvideno čiščenje voda kritičnega naliva na 
koalescentnih oljnih lovilcih.

V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

22. člen
Območje OPPN kot je definirano v 3. členu je z obodno 

parcelacijo prikazano v grafičnem delu na načrtu obstoječega 
parcelnega stanja in v načrtu parcelacije.

VI. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA 
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI 

IN DRUGIMI NESREČAMI

23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Predvidena obvoznica posega na dve območji regi-
strirane kulturne dediščine: Murska Sobota – Topolov drevored 
(EŠD 22174) ob kolesarski stezi med mestom in parkovnimi 
površinami ob dvorcu Rakičan in na Murska Sobota – Arheo-
loško najdišče Na plesi (EŠD 21030) na južnem začetku trase 
med Panonsko in ulico Plese.

(2) Krožišče na Panonski ulici z izbrano rešitvijo spiral-
nega krožišča pogojuje odstranitev šestih dreves v drevoredu, 
vodi potekajo v tleh, a izven koreninskih sistemov. Gradbišče 
mora biti organizirano tako, da s potmi, deponijami ipd. ne 
vpliva škodljivo na rastiščne razmere. Drevesa v bližini, ki se 
ohranjajo, je potrebno fizično zaščititi skladno z DIN standard 
18920.

(3) Vrzel, ki jo v drevoredu sedaj povzročajo štirje zračni 
daljnovodi vzhodno od območja OPPN, se s kabliranjem le-teh 
zaradi gradnje obvoznice zapolni s 6 do 7 novimi istovrstnimi 
drevesi.

(4) Poseganje v arheološko najdišče zaradi načrtovane 
gradnje vzhodne obvozne ceste je mogoče pod pogojem, da 
se pred začetkom vsakršnih terenskih aktivnosti na območju 
OPPN vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota znotraj 
delovnega pasu v območju registrirane nepremične kulturne 
dediščine Murska Sobota – Arheološko najdišče Na plesi (EŠD 
21030) izvede arheološko raziskavo, s katero se arheološke 

ostaline nadzorovano odstranijo – arheološko izkopavanje. 
Pred izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno 
soglasje skladno s predpisi za varstvo kulturne dediščine.

24. člen
(območja ohranjanja narave)

(1) V ureditvenem območju predvidenega posega se ne 
nahajajo zavarovana območja narave, prav tako tu ni območij 
Natura 2000 in EPO. Na obravnavanem območju ni evidenti-
ranih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

(2) Posebni ukrepi niso potrebni.

25. člen
(ureditve na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na kmetijska in goz-

dna zemljišča med gradnjo in po njej.
(2) Med gradnjo se zagotovi sodelovanje z lastniki ze-

mljišč, ki so v začasni uporabi, dostop na sosednja kmetijska 
zemljišča in ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo. Po končani 
gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča ponovno 
usposobijo za kmetijske namene.

(3) Med gradnjo je treba kolikor je najbolj mogoče ohra-
njati vso drevesno vegetacijo. Odstraniti je treba le drevje do 
roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem 
učinkovito sanacijsko obsaditev. Preprečeno mora biti vsako 
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.

26. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)

(1) Zaradi gradnje obvozne ceste se vodni režim, posebno 
režim odtoka visokih voda, ne sme poslabšati.

(2) Odvodnja cestnega telesa se izvede v skladu s predpi-
si, ki urejajo režim varovanja vodnih virov, ter s predpisi, ki ure-
jajo emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest.

(3) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe ob 
morebitnem izlitju nevarnih tekočin.

27. člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Pri ukrepih za varstva pred poplavami je potrebno 
upoštevati smernice, ki jih je izdala MOP, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje Drave in 
Mure – Oddelek porečja reke Mure.

(2) Osnovni omilitveni ukrepi za zagotavljanje poplavne 
varnosti so:

– zaščita ceste na območju razreda srednje nevarnosti 
poplav in podvoza pod predvideno železniško progo pred po-
plavami – z izgradnjo varovalnega nasipa v dolžini 760 m ob 
vzhodni strani obvozne ceste in možnost prečrpavanja vode 
iz podvoza;

– izgradnja obvoznice na ostalih odsekih majhne in ostale 
nevarnosti v nasipu;

– zadrževalni bazen s ponikanjem in čistilnim objektom 
južno od Ledave ter zahodno od obvoznice in ostalih treh 
čistilnih objektov z zadrževalnimi bazeni na koncu obcestnih 
jarkov pred izpusti v vodotok razbremenilnik Ledave in mejni 
jarek.

(3) Kompleksni ukrep za varstvo pred poplavami za širše 
območje Občine Moravske Toplice in Mestne občine Murska 
Sobota ter izravnalni ukrep za nadomeščanje izgubljenih re-
tenzij zaradi gradnje na teh območij, je izgradnja ustreznega 
zadrževalnika Sebeborci na Martjanskem potoku v Občini Mo-
ravske Toplice. Kot večnamensko akumulacija (še namakanje 
in turizem) je ta objekt predviden v osnutku občinskega pro-
storskega načrta (OPN) na osnovi katerega bo možno pripraviti 
ustrezen izvedbeni prostorski akt (glej prilogo: izjava Občine 
Moravske Toplice). Akumulacija se mora zgraditi pred ali so-
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časno z gradnjo vzhodne obvozne ceste na odseku severno 
od Noršinske ulice.

28. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
prostorskega načrta ne sme poslabšati.

(2) Med gradnjo je treba zagotoviti nemotene dostope za 
interventna vozila in za varen odmik od ljudi in premoženja. 
Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.

VII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI

29. člen
(varovanje tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim 
manjše površine tal.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera ob-
stajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih 
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba 
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in 
vetrovnem vremenu.

(3) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se zgornji humusni 
sloj deponira ločeno in se uporabi za sanacijo nasipov oziroma 
vkopa. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da 
ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kako-
vostnim materialom. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani 
rodovitnost zemlje in njena količina. Pri tem ne sme priti do me-
šanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih 
od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in 
erozijskimi procesi.

30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri gradnji in po izvedbi ceste ne smejo biti presežene 
mejne ravni hrupa. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati pred-
pise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih 
sredstvih, vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času.

(2) V 20-letnem planskem obdobju obratovanja so pred-
videni naslednji ukrepi:

– zmanjšanje emisije hrupa na viru z uporabo absorp-
cijske obrabne plasti vozišča DBM 8s in delno absorbcijsko 
prevleko SMA8;

– izvedba protihrupne ograje v dveh delih za zaščito sta-
novanjskih hiš ob Poljski ulici (naselje Bakša) ob vzhodni ban-
kini trase obvoznice (min. 1,6 m od zunanjega roba vozišča) 
v dolžini cca 165 m (od tega v 1. etapi samostojne vključitve 
južne obvozne ceste 141 m) ter od krožišča na Panonski proti 
vzhodu ob severni strani Panonske ulice v dolžini 160 m – vse 
v višini 2,5 m; glede na ažurirane prometne prognoze bodo pro-
tihrupni ukrepi natančneje določeni v projektni dokumentaciji;

– izvedba protihrupnega nasipa za zaščito funkcionalnih 
površin Ekonomske šole, dolžine 420 m in vsaj 2,5 m višine v 
kombinaciji s protihrupno ograjo ob krožišču z Noršinsko ulico 
(22 m) in na območju prečkanja Mejnega jarka (18,5 m) od km 
4 + 571 do km 4 + 980;

– izvedba pasivne protihrupne zaščite na objektu Noršin-
ska ulica 14 v Murski Soboti.

31. člen
(varstvo zraka)

(1) Izvajalec mora v času gradnje zagotoviti uporabo teh-
nično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sred-
stev, redno vlaženje odkritih delov cestišča, posebej ob suhem 
in vetrovnem vremenu, čiščenje vozil pri vožnji z območja 

gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov 
pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih 
delov trase. Transportne poti na gradbišče ne smejo potekati 
skozi strnjeno pozidavo, zato je potrebno ustrezno organizirati 
gradbiščne ceste oziroma že v zgodnji fazi del usposobiti traso 
za gradbiščne prevoze.

(2) Posebni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v 
času obratovanja niso potrebni.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

32. člen
(etape)

(1) Odsek vzhodne obvozne ceste obravnavan v tem 
OPPN predstavlja le južni – večji del bodoče funkcionalno 
zaokrožene celote, katere severni del je obravnavan kot po-
drobnejši del v novem občinskem prostorskem načrtu (OPN). 
Oba dela je, ob izpolnitvi formalnih pogojev potrditve obeh pro-
storskih aktov, izgraditi sočasno. Odsek po tem OPPN se lahko 
izgradi kot samostojna etapa od južnega priključka na R1-232 
(Panonsko ulico) do meje obdelave in se funkcionalno naveže 
nazaj na R1-232 v prvi etapi preko severnega (ali južnega) 
krožišča SOIC in že zgrajene severne (ali južne) povezovalne 
ceste v SOIC. Znotraj prve etape izgradnje je v prvi fazi možna 
odločitev, da se na območju prečkanja obvozne ceste s pred-
videno železniške progo najprej izvede cesta v nivoju, kolikor 
se ugotovi, da je izgradnja proge časovno dovolj odmaknjena, 
da bi bilo to smotrno.

Ta OPPN omogoča tudi posebno predhodno etapo sa-
mostojne vključitve južne obvozne ceste v prometni sistem 
z že izgrajenim spiralnim krožiščem na Panonski ulici in 
odsekom do ulice Plese, na katero se južna obvozna cesta, 
v primeru, da se vzhodna cesta ne bi (še) gradila sočasno 
z njo, začasno priključi z ustreznim radijem. V tej etapi še 
ni potrebna ureditev zelenega pasu med obvozno cesto in 
Poljsko ulico ter akumulacije – zadrževalnik Sebeborci na 
Martjanskem potoku.

(2) Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v 
naslednjih sklopih:

– posamezni deli trase ceste z ureditvijo obcestnega 
prostora;

– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih 
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodar-
ske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov;

– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja 
ter deviacije cest in poti;

– drugi ukrepi in ureditve.
(3) Etape gradnje ceste, ki predstavljajo funkcionalno 

zaključene celote, se lahko gradijo ločeno ali sočasno.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

33. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase po-
sega in nekatere začasne posege izven območja. Za potrebe 
gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in samo 
območje trase ter se zato ureja čim manj novih dovoznih poti.

(2) Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega 
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo tudi:

– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš 
prometa po obstoječem omrežju cest in poti;

– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu 
ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del, po končani gradnji 
pa sanacija morebitnih poškodb;
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– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in 
drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija morebitnih 
poškodb;

– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno 
usposobljenih delavcev.

34. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti iz prejšnjih členov tega odloka morajo 
investitorji in izvajalci:

– uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje;

– zagotoviti nemoteno komunalno, telekomunikacijsko in 
energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih 
omrežij, objektov in naprav;

– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave 
ter druge objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev ali 
tresljajev, povzročenih zaradi gradnje ceste in z njo povezanih 
ureditev, nastale poškodbe;

– v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi odpraviti 
morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in 
obratovanja ceste;

– po končani gradnji ceste začasno pridobljena zemljišča 
in spremljajoče ureditve povrniti v prvotno rabo oziroma stanje;

– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v OPPN niso 
opredeljeni, a so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja 
prizadetih strank;

– reševati odkupe zemljišč in služnosti na njih v sodelo-
vanju z vsemi prizadetimi;

– vzdrževati celoten obcestni prostor.

35. člen
(razmejitve in primopredaja)

(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati 
potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za 
primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, 
javne razsvetljave, komunalnih, energetskih ter telekomuni-
kacijskih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje.

(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastruk-
ture, ki ni cesta, le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

36. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)

Investitor ceste in vseh drugih ureditev, povezanih z gra-
dnjo in urejanjem ter določenih s tem odlokom, je Republika 
Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v 
zvezi z gradnjo in obnavljanjem zastopa Direkcija Republike 
Slovenije za ceste.

37. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za 
promet, energetiko in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
hrano in okolje ter Mestna občina Murska Sobota.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

38. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega prostorskega načrta so 
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem 
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pro-
metnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer 

poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, 
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi 
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka 
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo so-
glašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja mo-
rajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. 
Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem 
odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. 
Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbo prvega in 
drugega odstavka tega člena.

XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

39. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih odlokov)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati del Odloka 
o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 9/00, z dne 1. 2. 2000), ki se nanaša na 
skrajni vzhodni del južne zbirne ceste od vključno krožišča na 
R1-232 (Panonska ulica), do vključno krožišča z ulico Plese, 
oziroma od km 3+520 do konca v km 3+840, saj je ureditev 
tega območja obravnavana v tem odloku zaradi smiselne 
funkcionalne zaokrožitve posameznih etap in delov obvoznih 
cest mesta Murska Sobota in potrebnih projektnih sprememb 
ureditev na tem odseku v času od sprejema navedenega 
odloka.

(2) Na celotnem ureditvenem območju OPPN z uveljavi-
tvijo tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska 
Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, 90/12), ki se nanašajo na 
posege v območju tega OPPN.

(3) Na zahodnem robu osrednjega dela OPPN z uve-
ljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o 
lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti (Uradni 
list RS, št. 32/06, 101/10), ki se nanašajo na posege v območju 
tega OPPN.

(4) Na severnem delu OPPN z uveljavitvijo tega odloka 
prenehajo veljati tista določila Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09), ki se nanašajo na 
posege v območju tega OPPN.

40. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0005/2008-142(182)
Murska Sobota, dne 20. junija 2013

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA

2338. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
na naslednjega kandidata z liste

Na podlagi obvestila župana Mestne občine Nova Go-
rica z dne 9 5. 2013, da je članu mestnega sveta Črtomirju 
Špacapanu, ki je podal nepreklicno odstopno izjavo 6. 5. 2013 
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prenehal mandat (ZLS, 37.a člen, Uradni list RS, št. 94/07 –  
ZLS-UPB2) je Občinska volilna komisija Mestne občine Nova 
Gorica skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 70/06) ter na podlagi rezultatov 
glasovanja na rednih volitvah za člane mestnega sveta, ki je 
bilo 10. 10. 2010, na seji, dne 16. 5. 2013

u g o t o v i l a

Član Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica posta-
ne kandidat pod zaporedno številko 2 – Lista ZARES – NOVA 
POLITIKA, Viljem De Brea, roj. 14. 8. 1938, stanujoč v Rožni 
Dolini, Pod gričem 50, Nova Gorica.

Kandidat, ki je po ZLV postal član mestnega sveta, je 
dne 10. 5. 2013 podpisal izjavo, da sprejema funkcijo člana 
mestnega sveta.

Št. 041-1/2010-457
Nova Gorica, dne 16. maja 2013

Predsednik
Andrej Orel l.r.

PREBOLD

2339. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o komunalnem prispevku v Občini Prebold

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 75/12 in 109/12), Uredbe o vsebini 
programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, 
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega pri-
spevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine 
Prebold na 24. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel

O D L O K
spremembah in dopolnitvah Odloka  

o komunalnem prispevku v Občini Prebold

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o komunalnem prispevku v Občini Prebold (Uradni list 
RS, št. 71/07).

2. člen
V 5. členu se v točki (3) doda:
»Za obstoječe objekte se kot površina gradbene parcele 

upošteva velikost 450 m2.«
V (4) točki se spremeni formula kot sledi:

»KP = ((Dpi * Cpi * površina gradbene parcele + Dti * Cti * neto 
tlorisna površina stavbe * Kdej) * i) * Kolaj«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2013
Prebold, dne 30. maja 2013

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

REČICA OB SAVINJI

2340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 
2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 
51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Re-
čica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski 
svet Občine Rečica ob Savinji na 25. redni seji dne 4. 7. 2013 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Rečica ob Savinji  

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 

2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Proračun 
leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.717.815

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.685.602

70 DAVČNI PRIHODKI 1.535.398

700 Davki na dohodek in dobiček 1.381.617

703 Davki na premoženje 88.781

704 Domači davki na blago in storitve 64.900

706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 160.204

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 89.500

711 Takse in pristojbine 1.300

712 Globe in druge denarne kazni 1.400

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000

714 Drugi nedavčni prihodki 63.004

72 KAPITALSKI PRIHODKI 205.607

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 205.607

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 816.606

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 816.606
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741 Prejeta sred. iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.376.960

40 TEKOČI ODHODKI 789.116

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 136.998

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 21.816

402 Izdatki za blago in storitve 346.436

403 Plačila domačih obresti 11.233

409 Rezerve 272.633

41 TEKOČI TRANSFERI 749.476

410 Subvencije 75.216

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 411.056

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 77.393

413 Drugi tekoči domači transferi 185.811

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.798.168

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.798.168

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 40.200

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 34.700

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 5.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –659.145

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE 370.000

500 Domače zadolževanje 370.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA 29.140

550 Odplačila domačega dolga 29.140

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –318.285

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 340.860

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 659.145

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 318.285

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 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani občine.«

2. člen
Spremeni se besedilo 4. člena in se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesna-
ženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki 
od najemnin za komunalno infrastrukturo, turistična taksa in 
prihodki od komunalnih prispevkov.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena in se glasi:
»Proračunska rezerva občine se v letu 2013 oblikuje v 

višini 20.478 evrov.«

4. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču-
nu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži 
največ 370.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:

– Lokalna cesta Sp. Rečica–Pobrežje – faza I in faza II«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2013-19
Rečica ob Savinji, dne 4. julija 2013

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.
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SEMIČ

2341. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 
57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni 
seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremični-
ni: 4021/9, k.o. 1521 – Črmošnjice, pot v izmeri 61 m2, vpisana 
kot last Občine Semič.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-22/2012-7
Semič, dne 28. junija 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

2342. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. 
US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: 
U-I-165/09-34, 57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Urad-
ni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 
20. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

ninam:
– parcelna št. 2828/5, k.o. 1529 – Kot, pot v izmeri 6 m2, 

pot v izmeri 11 m2 in zemljišče pod stavbo v izmeri 49 m2, vpi-
sana kot last Občine Semič.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-23/2013-2
Semič, dne 28. junija 2013

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

ZAGORJE OB SAVI

2343. Odlok o koriščenju sredstev proračunske 
rezerve v letu 2013

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4), 123. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 9. člena Odloka o 
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 103/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni 
seji dne 27. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 

2013

1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi 686.174 € 

oziroma celotna neporabljena sredstva proračunske rezerve 
za sanacijo naslednjih mostov:

– »Nadomestni most na JP 982351 – Cesta 20. julija, ID 
149585«

– »Nadomestni most na JP 982261 – Prešernova cesta, 
ID 241263«.

2. člen
Dejanska poraba sredstev proračunske rezerve bo po-

sebej specificirana v okviru zaključnega računa za leto 2013.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-69/2013
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2344. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za OP 5 ZS 31 – »Okrogarjeva kolonija 
sever«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 
–  ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12) 
in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 
18. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za OP 5 ZS 31 – »Okrogarjeva kolonija sever«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem 
načrtu občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11) sprej-
me občinski podrobni prostorski načrt za del stanovanjskega 
območja v enoti urejanja prostora (EUP) OP 5 ZS 31 – Okro-
garjeva kolonija – sever v Zagorju ob Savi (v nadaljnjem be-
sedilu: OPPN).
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(2) Za celotno območje enote urejanja (EUP) OP 5 ZS 31 – 
Okrogarjeva kolonija so izdelane Strokovne podlage za celovito 
ureditev območja – del stanovanjskega območja Okrogarjeva 
kolonija – sever v Zagorju ob Savi (v nadaljnjem besedilu: SP). 
Območje OPPN obsega v SP določene lamele L1, L2 in ZV.

(3) OPPN je pod št. 11261-00 izdelalo podjetje Savapro-
jekt d.d. Krško.

II. VSEBINA OPPN

2. člen
(sestavni deli OPPN)

A) Tekstualni del (odlok)
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1. Namen OPPN
1.2. Območje OPPN
2. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 

GLEDE GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO

3.1. Skupne določbe
3.2. Prometna infrastruktura
3.3. Elektroenergetsko omrežje
3.4. Oskrba s pitno vodo
3.5. Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalno od-

padnih voda
3.6. Odpadki
3.7. Elektronske komunikacije
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 

KULTURNE DEDIŠČINE
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAV-

NIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 

PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN 
DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIO-
NALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV 
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

B) Grafični načrti
B1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega 

dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na 
širšem območju M 1:5 000

B2 Območje OPPN z obstoječim parcelnim 
stanjem M 1:500

B3 Ureditvena situacija M 1:500
B4 Prečni prerez pozidave M 1:500
B5 Potek omrežij in priključevanja objektov 

na GJI ter grajeno javno dobro s prikazom požarne 
varnosti M 1:500

B6 Načrt parcel s tehničnimi elementi za za-
količenje M 1:500

B7 Pregledna karta – prikaz vplivov in povezav 
s sosednjimi območji M 1:2 500

C) Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podat-
kov o prostorski ureditvi

D) Priloge podrobnega prostorskega načrta
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D5 Obrazložitev in utemeljitev OPPN
D6 Povzetek za javnost.

1. Opis prostorske ureditve

1.1. Namen OPPN

3. člen
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev 

na delu stanovanjskega območja v enoti urejanja prostora (EUP) 
OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever v Zagorju ob Savi.

(2) Načrtuje se gradnja šestih stanovanjskih stavb (osnov-
ne stavbe), pripadajočih objektov, ki so v funkciji osnovnih 
stavb, gradnja in rekonstrukcija prometne, komunalne in ostale 
infrastrukture (gradbeno inženirski objekti) ter ureditev površin, 
ki so potrebne za nemoteno funkcioniranje stavb.

(3) Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi 
v prostor, določitev vrste možnih posegov v prostor ter pogojev 
za njihovo izvedbo.

1.2. Območje OPPN

4. člen
(1) Območje OPPN je velikosti 0,6 ha in zajema nepo-

zidano ter komunalno neopremljeno zemljišče v severnem 
delu mesta, neposredno ob Okrogarjevi koloniji (v nadaljnjem 
besedilu: območje obravnave).

(2) Območje obravnave OPPN zajema naslednje parcele 
oziroma njihove dele: parc. št. 1058/2, 1059/1, 1059/3, 1059/4, 
1059/5, 1059/6, 1060/3 in 1060/11, vse k.o. Zagorje – mesto ter 
parc. št. 375/1, k.o. Zagorje.

(3) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prika-
zano na grafičnih načrtih.

(4) Za potrebe funkcioniranja območja OPPN so načrto-
vani tudi posegi (priključitve in rekonstrukcije) izven samega 
območja, in sicer:

– morebitne ureditve drenaž zaradi zalednih voda,
– priključitev območja na obstoječe mešano kanalizacij-

sko omrežje,
– priključitev načrtovane javne razsvetljave ter električ-

nega omrežja v obstoječi transformatorski postaji Okrogarjeva 
kolonija,

– priključitev na elektronske komunikacije (KKS, telekom 
itd.),

– prilagoditev obstoječih cestnih priključkov na novo sta-
nje prometnice,

– morebitne prestavitve javne gospodarske infrastrukture 
kot posledica načrtovanih ureditev.

2. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor

2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

5. člen
(1) Območje OPPN predstavlja možnost nadaljevanja 

urbane strukture naselja Okrogarjeva kolonija.
(2) Na severu, vzhodu in na jugu območje meji na indivi-

dualno stanovanjsko pozidavo, na zahodu pa se teren dviguje 
v travniško pobočje hriba nad naseljem. Z južne strani do ob-
močja poteka javna pot JP 98357.

(3) Tik ob zahodnem robu območja OPPN je območje 
profalne stavbne dediščine (EŠD15855) Okrogarjeva kolonija, 
ki predstavlja štiri nize pritličnih hiš rudniških delavcev.

2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

6. člen
(funkcionalna zasnova)

(1) Glede na namensko rabo prostora je območje oprede-
ljeno kot stanovanjsko območje (S).

(2) Območje OPPN predstavlja teren, ki strmo pada v 
smeri proti vzhodu. Na območju stoji stanovanjska stavba 
Okrogarjeva 29a, do katere je urejena javna pot JP 98357.
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(3) Na območju OPPN je načrtovan infrastrukturni koridor, 
v sklopu katerega se uredi nova prometnica ter vsa potrebna 
javna gospodarska infrastruktura, ki bo omogočala funkcioni-
ranje novih stavb.

(4) Pet stavb je načrtovanih zahodno in vzhodno od 
severnega dela nove prometnice ter ena stavba zahodno od 
južnega dela načrtovane prometnice.

(5) Nova prometnica se načrtuje v podaljšku obstoječe 
javne poti JP98357, ki je urejena do obstoječe stavbe Okrogar-
jeva 29 a. Načrtovana prometnica podaja možnost nadaljeva-
nja v smeri zahoda ter severa (preko zelene površine).

(6) Zahodno od stavbe Okrogarjeva 29a se uredi pešpo-
vezava (stopnišče), ki bo povezovalo višjo pozidavo z nižinskim 
delom Okrogarjeve kolonije.

(7) Znotraj infrastrukturnega koridorja se postavi ekološki 
otok.

(8) V severnem delu se izvede zeleni pas (ZP1) z inten-
zivnejšo zasaditvijo, ki predstavlja bariero med načrtovano in 
obstoječo pozidavo.

7. člen
(učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih  

virov energije)
(1) V skladu z veljavnim predpisom, ki ureja učinkovito 

rabo energije v stavbah, morajo objekti izpolnjevati tehnične 
zahteve na področju toplotne zaščite, ogrevanja, prezračeva-
nja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsve-
tljave v stavbah ter ostale pogoje.

(2) Za načrtovane stavbe se zagotovi predpisano količino 
moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo s 
fosilnimi ali z obnovljivimi viri energije oziroma s kombinacijo 
več virov.

(3) V stavbah se načrtuje aktivna uporaba enega ali 
več virov iz lastnih naprav, ki jih predstavljajo: toplota okolja 
in sončno obsevanje ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije 
zunaj stavbe.

2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti  
in vrste posegov v prostoru

8. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo 

vrst objektov (CC-SI), se v posameznih enotah urejanja dopu-
šča gradnja osnovnih objektov (stavbe in gradbeno inženirske 
objekte) pod pogoji tega odloka.

(2) V skladu s klasifikacijo objektov je dopustna umestitev 
naslednjih osnovnih objektov:

1 STAVBE, in sicer:
11 Stanovanjske stavbe, od tega:
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, in sicer:
21 Objekti transportne infrastrukture, od tega:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste;
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi, od tega:
22210 Lokalni plinovodi
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in tehnološko vodo
22223 Vodovodni stolpi, vodnjaki in hidranti
22231 Cevovodi za odpadno vodo
22240 Lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komuni-

kacijska omrežja
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.

9. člen
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov  

ter vzdrževanje objektov)
(1) Na območju OPPN je, poleg osnovnih objektov iz 

prejšnjega člena, dovoljena tudi postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov, ki se postavljajo v skladu s predpisom o 
tovrstnih objektih in v skladu z določili tega odloka.

(2) Dopustna je umestitev naslednjih nezahtevnih in eno-
stavnih objektov:

– MAJHNA STAVBA (garaža, drvarnica, pokrita skladišča 
za lesna goriva, zimski vrt)

– MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE 
POZIDAVE (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, 
letna kuhinja, manjši zimski vrt, vetrolov)

– POMOŽNI OBJEKTI V JAVNI RABI (grajena urbana 
oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema in otro-
ška igrala v zelenicah, pomožni cestni objekti: objekt za od-
vodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, 
cestni silos)

– OGRAJA (varovalna ograja, sosedska ograja, protihru-
pna ograja)

– PODPORNI ZID
– REZERVOAR
– PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE 

INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA
– KOLESARSKA POT, PEŠPOT
– POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT.
(3) Na posamezni parceli namenjeni gradnji je možna 

postavitev samo enega nezahtevnega ali enostavnega objekta 
iste vrste.

(4) Na območju OPPN je dopustno vzdrževanje objektov 
v skladu s predpisom o tovrstnih objektih.

10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

Na območju OPPN ni dopustno opravljanje dejavnosti.

11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)

V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe grad-
benih in drugih del pod pogoji tega odloka:

– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzi-
dave)

– rekonstrukcije objektov
– odstranitve in prestavitve objektov in naprav ali njihovih 

delov
– vzdrževanje objektov.

2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

12. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)

(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski 
in funkcijski elementi:

– Parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji 
objekta (stavbi in gradbeno inženirskim objektom), ureditvi 
parkirišč, zelenih površin ter gradnji nezahtevnih in enostavnih 
objektov;

– Površina za razvoj objekta (določena z gradbeno mejo 
GM): predstavlja površino, na kateri je možna gradnja osnovne 
stavbe;

– Gradbena meja (GM): črta (prikazana kot tlorisna pro-
jekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov 
osnovnih stavb na stiku z zemljiščem), ki je novozgrajena 
osnovna stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika v eni 
ali več točkah ali je odmaknjena v notranjost;

– Gradbena linija (GL): črta, na katero morajo biti z enim 
robom (s fasado) postavljene osnovne stavbe, ki se gradijo na 
zemljiščih ob tej črti;
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– Zelena površina: je površina namenjena gostejši dreve-
sni zasaditvi ter hortikulturni ureditvi (zelenice, nižje drevesne 
zasaditve – grmovnice). Zelene površine se uredijo ob parkirnih 
in manipulativnih površinah ter na robovih parcel (predvsem 
tam, kjer mejijo na javno prometno površino);

– Brežina: je površina za premostitev večjih višinskih 
razlik, predvsem kot posledica novih prometnic.

(2) Gradnja gradbeno inženirskih objektov, nezahtevnih 
in enostavnih objektov je možna na celotnem območju OPPN, 
pod pogoji tega odloka.

(3) Prikaz regulacijskih elementov je razviden iz grafičnih 
načrtov.

13. člen
(lega stanovanjskih stavb)

(1) Na posameznih parcelah namenjenih gradnji je načr-
tovana izgradnja petih novih osnovnih stavb. Gradnja osnovnih 
stavb je možna na površini za razvoj objekta, ki je omejena z 
gradbeno mejo. Upoštevati je potrebno določeno gradbeno linijo.

(2) Glavno sleme stavb mora biti vzporedna s plastnicami 
terena.

(3) Osnovna stavba na parceli S4 se lahko izvede kot 
enostanovanjska ali dvostanovanjska stavba.

14. člen
(lega gradbeno inženirskih objektov)

(1) Gradbeno inženirske objekte se v največji možni meri 
načrtuje znotraj infrastrukturnega koridorja.

(2) Prometnica – nova dovozna cesta se načrtuje znotraj 
infrastrukturnega koridorja.

(3) Oporni zidovi se gradijo zaradi izgradnje dovozne 
ceste.

15. člen
(lega nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti se načrtujejo na par-
celah namenjenih gradnji.

(2) Majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev ob-
stoječe pozidave se ne sme postavljati med gradbeno linijo in 
prometnico.

(3) Majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev ob-
stoječe pozidave se lahko gradi na parcelo, vendar v skupnem 
dogovoru s sosedom. V nasprotnem primeru mora biti od sose-
dnje parcele odmaknjena minimalno 1,5 m (merjen skrajni rob 
objekta) in ne sme presegati višine 3,5 m (merjeno od terena do 
najvišje točke objekta na delu, ki je najbolj izpostavljen iz terena).

(4) Ograje in podporni zid se lahko gradi na parceli, ven-
dar v skupnem dogovoru s sosedom. V nasprotnem primeru 
mora biti ograja ali oporni zid od parcele oddaljen polovico 
svoje višine (merjeno od temelja do vrha ograje oziroma zidu).

(5) Rezervoarji morajo biti od parcel oddaljeni minimalno 
1,5 m (merjen najširši vkopani ali nadzemni del).

16. člen
(lega zelene površine)

(1) Večja zelena površina se uredi v severnem delu obmo-
čja OPPN in predstavlja bariero med načrtovano in obstoječo 
pozidavo. Namenjena je gostejši drevesni zasaditvi ter horti-
kulturni ureditvi.

(2) Ostale zelene površine se uredijo ob parkirnih in mani-
pulativnih površinah ter na robovih parcel (predvsem tam, kjer 
mejijo na javno prometno površino).

2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti  
in oblikovanja

17. člen
(velikost in oblikovanje osnovnih stavb)

(1) Tlorisna velikost: znotraj gradbene meje na površini za 
razvoj objekta upoštevajoč gradbeno linijo. Upoštevati razmerje 
stranic od 1:1,5 do 1:2.

(2) Vertikalni gabarit:
– maksimalno K + P + M,
– klet je z ene strani v celoti vkopana in z dveh sosednjih 

strani vsaj do 2/3 kletne etaže,
– kolenčni zid maksimalno 1,5 m (merjeno od talne plošče 

mansarde do vrha kapne lege).
(3) Kota pritličja stavbe S1, S2 in S3 je maksimalno 0,5 m 

nad koto urejene prometnice. Kota kleti stavbe S4, S5 in S6 je 
maksimalno 0,5 m nad koto urejene prometnice.

(4) Temeljenje: obvezna preverba geoloških in geome-
hanskih lastnosti tal, s pogoji temeljenja stavb ter ostalih po-
gojev, ki lahko vplivajo na stabilnost načrtovanih stavb ali pa 
lahko s samo izgradnjo povzročijo nevarnost oziroma ogrozijo 
obstoječe stanje na sosednjih območjih, v neposredni bližini 
območja OPPN.

(5) Streha:
– simetrična dvokapna streha;
– naklon simetrično dvokapne strehe od 35° do 45°;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico 

objekta in vzporedna s plastnicami;
– frčade na strehah morajo biti ravne/enokapne z naklo-

nom (do 10°) ali dvokapne, z enakim naklonom kot je osnovna 
streha. Frčada ne sme presegati slemena strehe. Vse frčade 
na eni strehi naj bodo enotno oblikovane;

– čopi niso dovoljeni.
(6) Kritina:
– strešniki za kritino so opečni. Za barvo kritine so do-

voljeni vsi osnovni odtenki opečne ali rjave barve. Siva, črna, 
zelena, vijolična, rumena barva kritine niso dovoljene. Prepo-
vedana je uporaba svetlih, bleščečih materialov;

– za kovinske dele strehe se lahko uporabi baker oziroma 
pločevina v rjavi barvi.

(7) Fasada:
– oblikovanje objekta in materiali po načelih sodobnega 

oblikovanja. Dovoljeno je uvajanje sodobnih oblikovnih pristo-
pov (enostavne členitve), uporaba naravnih materialov (kamen, 
les in apneni ometi) ter drugih sodobnih materialov, ki pa niso 
močno negativno izstopajoči v prostoru;

– odprtine naj bodo pokončne in osno razporejene in 
barvno usklajene s fasado (okvirji, rolete, polkna, tende);

– balkoni morajo biti skriti pod napuščem;
– uporabijo se pastelne barve. Vpadljive barve fasad so 

strogo prepovedane. Vpadljive barve so barve, ki izstopajo iz 
okolice, so agresivne, flourestentne ali intenzivne. Vpadljive 
barve so vsi odtenki barv z deležem barvne pigmentacije v beli 
osnovi več kot 20 % (manj je pastelna barva);

– fasade, ki so orientirane na vzhod, naj bodo še posebej 
kvalitetno oblikovane (veduta).

18. člen
(velikost in oblikovanje gradbeno inženirskih objektov)

(1) Načrtovana prometnica se uredi znotraj infrastruktur-
nega koridorja kot dvosmerna dostopna cesta v širini 5,50 m. 
Ob dovozni cesti je možna ureditev pločnika.

(2) Višinski potek dostopne ceste je določen v grafičnem 
delu. Pri načrtovanju dostopne ceste je dopuščeno odstopanje 
0,5 m.

(3) Dovozna cesta se asfaltira.
(4) Oporni zidovi grajeni zaradi načrtovane dovozne ceste 

morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom in/ali pa zasajeni 
s plezajočimi grmovnicami. Varovanje na opornih zidovih se 
izvede z obvezno postavitvijo varovalnih ograj po predpisih.

19. člen
(velikost in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Velikost nezahtevnih in enostavnih objektov je določe-
na s predpisom o tovrstnih objektih.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno 
in pri izbiri materialov ter barv usklajeni z osnovnimi stavbami 
na parceli.
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(3) Dovoljene so transparentne (kovinske, lesene) ograje. 
Masivne (zidane) ograje niso dovoljene. Možna je tudi zasadi-
tev žive meje (avtohtone grmovnice).

(4) Ograje, oporni zidovi ter žive meje, ki so orientirane 
proti dovozni cesti naj bodo maksimalne višine 1 m.

(5) Oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim ka-
mnom in/ali zasajeni s plezajočimi grmovnicami.

20. člen
(oblikovanje parcel namenjenih gradnji)

Funkcionalne prometne in manipulativne površine na par-
celi namenjeni gradnji se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni 
izvedbi. Ostale površine se uredi kot zelenice.

21. člen
(oblikovanje zelenih površin)

V severnem delu območja OPPN se načrtuje večja zelena 
površina, ki predstavlja zeleno bariero med obstoječo in načr-
tovano pozidavo. Območje se zasadi z gostejšimi drevesnimi 
vrstami ter nizkimi grmovnicami. Površina se lahko nameni tudi 
za postavitev otroških igral.

2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo

22. člen
(1) Parcelacija je prikazana na grafičnem načrtu C6. Mej-

ne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koor-
dinatnem sistemu.

(2) Parcele namenjene gradnji se lahko združujejo in pri-
lagajajo idejnim zasnovam posameznih investitorjev, pod pogo-
jem, da je omogočen neposreden dostop na javno prometnico.

(3) Meja parcele javne ceste in poti se določi po zunanjem 
robu cestnega sveta, skladno s predpisom, ki ureja upravljanje, 
gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

(4) Objekti naj bodo odmaknjeni od koridorja vsaj 4 m.
(5) Za morebiten interes po gradnji dvojčkov (na pozici-

ji S4) se lahko posega na parcelo št. 1059/3, k.o. Zagorje – me-
sto (namesto zelenice se parcela nameni pozidavi).

2.3.5. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

23. člen
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, ozi-

roma razmerje med zazidano površino in celotno površino 
parcele namenjene gradnji je do 0,4. V zazidano površino se 
upošteva tudi površina nezahtevnih in enostavnih objektov.

(2) Na parceli namenjeni gradnji se mora urediti vsaj 10 % 
zelenih površin.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje  
in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

3.1. Skupne določbe

24. člen
(1) V OPPN načrtovani objekti se priključujejo na obsto-

ječo javno infrastrukturo. Priključijo se na prometno omrežje, 
vodovod, mešano kanalizacijo za odvajanje padavinskih in 
komunalnih odpadnih vod, energetsko infrastrukturo, teleko-
munikacijsko infrastrukturo in ostalo infrastrukturo, ki poteka v 
neposredni bližini območja obravnave.

Vse osnovne stavbe se obvezno priključi na predpisano 
gospodarsko javno infrastrukturo. Uporabniki so dolžni izvesti 
komunalne priključke na nove komunalne naprave.

Gradnja osnovnih stavb je možna šele po izgradnji mi-
nimalne komunalne in prometne infrastrukture na območju 
OPPN.

Nezahtevni in enostavni objekti se na komunalno infra-
strukturo priključijo le, če je to potrebno.

Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in 
pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k 
OPPN.

(2) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posamez-
nih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi 
predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja po-
sameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posa-
meznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in 
s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo 
pod njihovim nadzorom.

(3) Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta 
gospodarske javne infrastrukture, se o tem obvesti njegovega 
upravljavca zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja poseb-
nih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebi-
tnim poškodbam voda. V območju varovalnih pasov (koridor) 
gospodarske javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca 
infrastrukture prepovedano postavljati vse vrste objektov ter 
saditi drevesa. V varovalnem pasu je prepovedano dodajati 
ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali 
zniževanja globine infrastrukturnega voda od predpisane. Prav 
tako je v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture 
prepovedno deponirati gradbeni ali drugi material ter postavljati 
začasne objekte.

(4) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na 
mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru 
izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode 
ustrezno zaščiti.

3.2. Prometna infrastruktura

25. člen
(1) Na območju OPPN je načrtovana izgradnja nove dovo-

zne ceste, ki se jo načrtuje znotraj infrastrukturnega koridorja. 
Dovozna cesta se v južnem delu naveže na obstoječo javna 
pot (JP 982 357).

(2) Načrtovan infrastrukturni koridor je širine 7,50 m zno-
traj katerega se poleg nove dovozne ceste lahko uredi še ploč-
nik ter vsa javna gospodarska infrastruktura ter ekološki otok.

(3) Dovozna cesta se uredi kot dvosmerna cesta širine 
5,50 m ter opremi z javno razsvetljavo.

(4) V zahodnem in severnem delu je omogočeno nada-
ljevanje dovozne ceste in s tem povezava s sosednjimi stano-
vanjskimi območji.

(5) Iz načrtovane dovozne ceste se uredijo individualni 
cestni priključki na posamezno parcelo namenjeno gradnji. 
Širina priključka naj bo minimalno 3,00 m in naj se uredi pra-
vokotno na os dovozne ceste. Lokacija priključka se določi v 
fazi projektiranja.

(6) V južnem delu območja, kjer bodo tangirani obstoječi 
cestni priključki je le-te potrebno ustrezno višinsko prilagoditi 
novemu poteku dovozne ceste.

(7) Nova dovozna cesta naj bo opremljena z ustrezno 
prometno signalizacijo in določene prednostne smeri vožnje. 
Hitrost vozil na območju OPPN se omeji na 30 km/h. Če je 
potrebno se izvedejo ukrepi za umirjanje prometa (hitrostne 
ovire, zožitve, deviacije in podobno).

(8) V preglednostnem trikotniku nove dovozne ceste ni 
dovoljeno saditi kakršnekoli vegetacije ali postavljati objekte, 
naprave ali druge predmete, kar bi oviralo preglednost cest, 
križišča ali priključkov. Ob dovozni cesti se zagotovi približno 
1,00 m širok zemljiški pas, ki bo služil za postavitev prometne 
signalizacije in opreme, obvestilne signalizacije, javne razsve-
tljave in podobno.

(9) Razne zasaditve živih mej, postavitev ograj, cvetličnih 
korit in podobnih objektov, ki se urejujejo v varovalnem pasu 
dovozne ceste, ne smejo zmanjševati prometno tehničnih in vo-
znih pogojev na javni cesti ali vplivati na preglednost te ceste.

(10) Zunanji rob dvorišča (robnik, oporni zid), dvoriščna 
vrata in podobni grajeni objekti morajo biti od cestnega telesa 
odmaknjeni vsaj 1,00 m.



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 12. 7. 2013 / Stran 6819 

(11) Odvodnjavanje dvorišč je potrebno urediti tako, da 
voda iz dvorišč ne teče na vozišče ceste. Prav tako padavinska 
voda iz cest ne sme odtekati na dvorišča.

(12) Robnik dovozne ceste mora biti od severnega vogala 
stavbe Okrogarjeva 29a odmaknjen minimalno 6,00 m.

(13) V jugovzhodnem delu območja OPPN, vzhodno od 
stavbe Okrogarjeva 29a, je načrtovana izgradnja stopnišča 
(peš povezava). Širina stopnišča je največ 2,00 m.

3.3. Elektroenergetsko omrežje

26. člen
(1) Širše območje Okrogarjeve kolonije se z električno 

energijo napaja iz obstoječe transformatorske postaje (v nada-
ljevanju: TP) Okrogarjeva kolonija.

(2) Načrtovane stavbe se bodo z električno energijo oskr-
bovale iz obstoječe TP Okrogarjeva kolonija. Od TP do pri-
ključne merilne omarice (PMO) se zgradi nov nizkonapetostni 
kablovod, iz te PMO se bodo zgradili sekundarni električni 
priključki za posamezno hišo. Merilna oprema za vse predvi-
dene hiše bo vgrajena v to PMO. Nizkonapetostni kablovod 
se načrtuje v infrastrukturnem koridorju. V delih, kjer bo trasa 
potekala v vozišču dovozne ceste, mora biti zgrajena kabelska 
kanalizacija, kjer pa bo potekala pod trajno utrjenimi površinami 
pa v cevi.

(3) PMO bo locirana na robu parcele tako, da bo omogo-
čeno odčitavanje porabljene energije brez dostopa na zasebno 
zemljišče.

(4) Iz TP Okrogarjeva kolonija se izvede tudi trasa javne 
razsvetljave za osvetlitev javnih cest in javnih površin. Trasa naj 
poteka vzporedno z nizkonapetostnim kablovodom.

(5) V nočnem času se izvede redukcija svetlobnega toka 
ali pa popolni izklop posameznih svetilk. Uporabijo se tipizirane 
svetilke z visokimi izkoristki in čim manjšo porabo električne 
energije, nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. 
Dovoljene so le svetilke z ravnim steklom oziroma svetilke 
brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Preprečeno mora biti 
bleščanje ter sevanje svetlobe v bivalne prostore. Drogovi in 
svetila javne razsvetljave morajo biti poenoteni z že obstoječo 
javno razsvetljavo v bližnji okolici.

3.4. Oskrba s pitno vodo

27. člen
(1) Do območja Okrogarjeve kolonije distribucijsko plino-

vodno omrežje še ni zgrajeno. Predvidi se možnost navezave 
območja OPPN na plinovod delovnega tlaka 250 mbar, in sicer 
iz plinovodne veje 21 PE 90 na Pečarjevi ulici.

(2) Gradnja plinovodnega omrežja bo izvedena na osnovi 
določil koncesijske pogodbe ter sprejetih aktov sistemskega 
operaterja.

(3) Trasa plinovoda do objektov znotraj območja OPPN 
se predvidi v koridorju z ostalimi komunalnimi vodi po pred-
hodnem dogovoru s sistemskim operaterjem na takšen način, 
da bo optimalna s strani stroškov izvedbe in enostavna za 
vzdrževanje in upravljanje. Priključitev novo načrtovanih in 
obstoječih objektov na območju OPPN na plinovodno omrežje 
bo možna po pridobitvi posamičnega soglasja za priključitev, 
kot to določajo pristojni predpisi za dobavo in odjem iz distri-
bucijskega omrežja zemeljskega plina, ki jih je izdal sistemski 
operater.

(4) Pri pripravi prostorske dokumentacije morajo biti upo-
števani projektni pogoji in priporočila sistemskega operaterja, 
ki jih je podal v smernicah.

3.5. Odvajanje in čiščenje padavinskih  
in komunalno odpadnih voda

28. člen
(1) Odvajanje padavinskih in odpadnih komunalnih vod z 

območja OPPN se načrtuje v mešanem sistemu.

(2) Mešana kanalizacija se načrtuje znotraj infrastruktur-
nega koridorja. Zbirni kanalizacijski vod se v kaskadni izvedbi 
(ali z umirjevalnimi jaški) vodi do obstoječega cevovoda v 
Okrogarjevi koloniji.

(3) Priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje je ob-
vezna.

(4) Padavinske vode iz strešin stavb se spelje v zbiralnike 
deževnice, višek le-teh pa se odvede v načrtovano mešano 
kanalizacijo.

(5) Ob javni poti (JP 982 357) je za odvajanje padavinskih 
voda s ceste oziroma podtalnice zgrajena drenaža. Pred izved-
bo nove dostopne ceste se preveri stanje drenažnega kanala 
in se ga po potrebi sanira (zavaruje).

(6) Obstoječa stavba Okrogarjeva 29a, je priključena na 
obstoječ mešani kanalizacijski sistem in se ohrani.

3.6. Odpadki

29. člen
(1) V območju OPPN se uredi lokacija za zbiranje od-

padkov (ekološki otok) v katerega bodo prebivalci odvažali in 
sortirali odpadke. Na ekološkem otoku se postavijo zabojniki za 
zbiranje papirja, kartona, stekla, pločevink, sestavljene emba-
laže. Zabojnike za mešane in biološke odpadke se postavi na 
posamezno parcelo namenjeno gradnji. Biološke odpadke se v 
maksimalni možni meri zbira v lastnih kompostnikih.

(2) Število, tip in vrsto posod za mešane in biološke od-
padke določi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta se 
locira največ 5 m od transportne poti vozila za odvoz odpadkov.

(3) Odjemno mesto za posode za odpadke mora biti 
izvedeno v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in 
mora ustrezati funkcionalnim, estetskim in higiensko-tehničnim 
ter požarno-varstvenim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati 
prometa na javnih površinah.

(4) Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov 
in ločeno zbranih frakcij se v območju OPPN izvaja skladno z 
veljavnim predpisom, ki ureja način opravljanja obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb na območju občine.

3.7. Elektronske komunikacije

30. člen
(1) V neposredni bližini območja OPPN se nahaja trasa 

KKS omrežja ter telefonskega omrežja.
(2) Znotraj infrastrukturnega koridorja se izvede trasa 

kabelske kanalizacije, ki bo omogočala priključitev vseh načr-
tovanih stavb na elektronske komunikacije.

3.8. Ogrevanje in prezračevanje

(1) Za stavbe na območju Okrogarjeve kolonije se primar-
no predvidi možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo 
toplote in električne energije (toplotne črpalke, sončni zbiralniki, 
rekuperatorji ipd.).

(2) Načrtovani stanovanjski objekti v območju OPPN so 
obvezno energetsko učinkoviti: nizkoenergijski in pasivni. Za 
ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb se predvidi upo-
raba okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko 
oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji.

(3) Za ogrevanje je dopuščena tudi uporaba fosilnih goriv 
(zemeljskega plina) v kombinaciji s solarno energijo, toplotne 
črpalke na zemeljski plin in namestitev mikrokogeneracijskih 
postrojenj na zemeljski plin z visoko energetsko učinkovitostjo.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

31. člen
(1) Vzhodno od območja OPPN se nahaja območje profal-

ne stavbne dediščine (EŠD15855) Okrogarjeva kolonija (štirje 
nizi pritličnih hiš rudniških delavcev).
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(2) Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne de-
diščine, zato posebni ukrepi niso potrebni. V OPPN je upošte-
vana tipologija sosednjega območja (nizi objektov).

(3) Zaradi neposredne bližine profalne stavbne dediščine, 
naj se pri urejanju območja OPPN, upošteva celostno ohranja-
nje kulturne dediščine.

(4) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni 
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor oziroma 
izvajalec del naj o točnem datumu zemeljskih del pisno obvesti 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana 
14 dni pred samim pričetkom zemeljskih del. Stroški strokov-
nega konservatorskega arheološkega nadzora ne bremenijo 
investitorja.

5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov  
ter ohranjanja narave

32. člen
(ohranjanje narave)

Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, 
EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.

33. člen
(varstvo voda in tal)

(1) Območje OPPN se nahaja izven območij vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvaja-

njem odpadnih vod, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim 
ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno 
s predpisi s področja voda in varstva okolja.

(3) Onesnažene padavinske vode iz manipulativnih utr-
jenih površin se vodijo preko lovilca olj v mešan sistem odvo-
dnjavanja komunalnih odpadnih voda, ki se vodijo v centralno 
komunalno čistilno napravo.

(4) Na zahodni strani, nad območjem OPPN, se nahaja 
presihajoč vodni vir (neuradni podatek komunalnega podjetja 
iz Zagorja), ki ga lovijo z drenažo. Pred gradnjo nove ceste se 
preveri stanje drenaže in po potrebi obnovi (utrdi za motorni 
promet).

(5) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodno zemljo, 
deponira na primernem mestu znotraj parcele namenjene gra-
dnji in uporabi za ureditev zelenic.

(6) Možen vpliv na tla je največji v času zemeljskih in 
gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja mo-
žnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transpor-
tnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako 
vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega one-
snaženja zanemarljiva.

34. člen
(varstvo zraka)

(1) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emi-
sijskih in imisijskih koncentracij v skladu z določili oziroma z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(2) Dimovodne naprave se gradijo tako, da zagotavljajo 
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, ki ne sme pre-
segati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(3) Na obravnavanem območju niso dovoljene dejavnosti, 
ki predstavljajo nevarnost glede varstva zraka.

35. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem  

in svetlobnim onesnaževanjem)
(1) V območju OPPN ni načrtovanih objektov, ki bi pred-

stavljali nizkofrekvenčni vir sevanja.
(2) Pri načrtovanju se upošteva uredba o mejnih vredno-

stih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(3) Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0 % ter upošteva do-
ločene mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovani-
mi prostori, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja.

36. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje se skladno s predpisom o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, uvršča v območje z II. stopnjo varstva 
pred hrupom. Mejna vrednost kazalcev hrupa za noč (Lnoč) zna-
ša 50 dBA, za dan (Ldan) pa 60 dBA. Kritična vrednost kazalcev 
hrupa za noč (Lnoč) znaša 59 dBA, za dan (Ldan) pa 69 dBA.

(2) Raven hrupa na območju OPPN ne sme presegati 
predpisanih vrednosti.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno  

z varstvom pred požarom

37. člen
(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost  

in plazljivost terena)
(1) Skladno s stanjem prostora, območje OPPN ni po-

plavno ogroženo, ni evidentirano kot erozivno, plazljivo ali kot 
območje visoke podtalnice.

(2) Zaradi strme konfiguracije terena ter možnosti obstoja 
zalednih voda, je potrebno pred projektiranjem izvesti ustrezno 
preverbo geoloških in geomehanskih lastnosti tal, s pogoji 
temeljenja ter ostalih pogojev, ki lahko vplivajo na stabilnost 
terena (geomehansko poročilo).

(3) Za območje OPPN so bile izdelane strokovne podlage, 
ki izpostavljajo obvezno izvajanje ukrepov v primeru:

– preusmerjanje voda z okoliških na potencialno labilna 
zemljišča,

– zadrževanje voda, izvedba teras in drugi načini obdelo-
vanja, ki bi pospešili zamakanje zemljišča,

– poseganje, ki bi povzročilo dvig gladine talnice (gradnje 
nepropustnih podpornih in opornih objektov),

– prerazporeditev zemeljskih gmot ali druge dodatne 
obremenitve in

– odstranjevanje tistih grmovnih in drevesnih vrst, ki ome-
jujejo površinsko plazenje zemljišč.

(4) Upravljavci in uporabniki so dolžni pred zasipavanjem 
razmočenih zemljišč odvesti talne vode, pobočne kotanje pa 
drenirati in izravnati tako, da voda ne bo mogla zastajati in 
zamakati zemljišča.

38. člen
(seizmološke zahteve)

(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri na-
črtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja 
oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, 
v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo 
Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).

(2) Območje OPPN se nahaja na območju s 7. stopnjo 
potresne intenzitete po lestvici MSK-64, pričakujemo lahko 
projektne pospeške do 0,15 g (vir: karta potresne nevarnosti in 
karta projektnih pospeškov potresov-ag, spletna stran ARSO).

(3) Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimen-
zionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim 
poročilom.

39. člen
(požarno varstvo)

(1) Pri načrtovanju se upošteva požarno ogroženost na-
ravnega okolja.

(2) Pri načrtovanju se upošteva določila veljavne zakono-
daje za izpolnitev ukrepov s področja varstva pred požarom:
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– z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte se načrtuje potrebne odmike od meje parcel in med 
objekti ter potrebne protipožarne ločitve med objekti,

– zagotovitev virov vode za gašenje,
– zagotovitev neoviranih in varnih dovozov, dostopov 

ter delovnih površin za intervencijska vozila.
(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije mora 

doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz ela-
borata Zasnova požarne varnosti.

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve  
in drugi pogoji za izvajanje OPPN

40. člen
(etapnost gradnje)

(1) Na območju OPPN je možno stavbe in gradbeno 
inženirske objekte graditi fazno. Etapnost izgradnje objektov 
je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastruk-
turne opreme, da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje 
novo zgrajenih objektov ter da je dimenzionirana na končno 
načrtovano kapaciteto.

(2) Načeloma so predvidene naslednje faze:
– V 1. fazi je načrtovana izvedba infrastrukturnega 

koridorja z novo dovozno cesto in pripadajočo infrastruktu-
ro. Cesta se izvede v makadamski izvedbi in asfaltira šele 
po izgradnji vseh infrastrukturnih priključkov za načrtovane 
stanovanjske stavbe.

– V 2. fazi je načrtovana gradnja posameznih stano-
vanjskih stavb od S1 do vključno S6.

– V 3. fazi se načrtuje asfaltiranje nove ceste.
(3) Primarno je potrebno izvesti infrastrukturo do vsake 

parcele pred zidavo stanovanjske hiše, kar pomeni, da je 
predmet 1. faze cesta (z infrastrukturo) vsaj do navezave 
na obstoječo cesto (infrastrukturno omrežje), kar omogoča 
priključevanje in funkcioniranje vsake posamezne stano-
vanjske stavbe.

41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)

(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upošte-
vati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter po-
dane projektne pogoje/smernice nosilcev urejanja prostora.

(2) Zaradi morebitnega vplivnega območja ugreznin za-
prtega dela bivšega podzemnega rudnika Zagorje in njihove-
ga vpliva na bodoči razvoj posedkov na površini, je investitor 
ali projektant dolžan pred izdelavo projektne dokumentacije 
pridobiti soglasje na osnovi 93. člena Zakona o rudarstvu.

(3) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih 
ureditev znotraj OPPN, sočasno izvesti tudi vso pripadajočo 
javno gospodarsko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in 
skladno z določili tega odloka), ki bo omogočila funkcionira-
nje takega območja.

(4) Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi 
predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse po-
trebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje voda in izlitje nevarnih teko-
čin. Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano 
odlagati na teren. Začasne deponije morajo biti locirane in 
urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen 
odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo 
in odplavljanjem materiala.

(5) Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture 
bo potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in občino 
ob upoštevanju obveznosti investitorjev v skladu z določili 
tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lo-
kalne skupnosti, se sklene pogodba o opremljanju, v kateri 
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih 
strank.

(6) Investitor oziroma izvajalec gradnje prostorskih ure-
ditev, ki so predmet tega OPPN, je dolžan sanirati poškodbe, 

ki bi kot posledica njegove gradnje ali obratovanja nastale na 
infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih.

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

42. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustno je odstopanje pri prometnem in komunal-
nem urejanju kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim tra-
sam vodov in naprav ter terenu, oziroma gre za ustreznejšo 
tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev. Ta odstopanja ne 
smejo spreminjati funkcionalnega in vsebinskega koncepta 
OPPN.

(2) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk par-
cel namenjenih gradnji v smislu prilagoditve obstoječi parce-
laciji in stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene in 
upoštevane vse ureditve predpisane s tem odlokom.

(3) Dovoljena so odstopanja do 1,00 m od koordinatne 
točke, ki določajo os nove dovozne ceste oziroma parcela-
cijo v grafičnem delu priloge tega odloka.

(4) Priključevanje objektov na gospodarsko javno in-
frastrukturo se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno 
s tem OPPN, pod pogojem, da niso v nasprotju z javnimi 
interesi in v soglasju z upravljavci tangiranih vodov. Odsto-
panja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati 
organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo 
ta odstopanja.

(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da 
se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po 
tem odloku.

9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po 
prenehanju veljavnosti podrobnega načrta

43. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)

Po prenehanju veljavnosti OPPN se območju določi 
enota urejanja prostora s podrobnimi določili za posege in 
urejanje.

III. KONČNE DOLOČBE

44. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na Občini Zagorje ob Savi 
in na Upravni enoti Zagorje ob Savi, obe s sedežem Cesta 
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

45. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občin-
ska uprava in pristojne inšpekcijske službe za posamezna 
področja.

46. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-6/2011
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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2345. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13; v nadaljevanju: Sta-
tut) in Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
57/11; v nadaljevanju: ZGJS) je Občinski svet Občine Zagorje 
ob Savi na 18. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel sledeči

O D L O K
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Zagorje ob Savi

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje 

ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2002, Uradni list RS, 
št. 34/11), (v nadaljevanju: Odlok) se besedilu 7. člena doda 
tretji odstavek, ki se glasi:

»Kolikor je za to izkazan javni interes, se ne glede na 
določbe prvega odstavka tega člena dejavnosti iz 12. točke 
prvega odstavka 4. člena tega odloka lahko opravljajo v okviru 
javno-zasebnega partnerstva.«

2. člen
Vse ostale določbe Odloka ostajajo nespremenjene.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 411-4/2013
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13; v nadaljevanju: Sta-
tut), Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 
33/89, 24/92 – 6. poglavje) in Zakona o graditvi objektov, 
(Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami) je Občinski svet 
Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 27. 6. 2013 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

(UVZ, št. 8/2003, Uradni list RS, št. 123/04) se v 12. členu za 
dosedanjo 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:

»12. Pravne osebe in samostojni podjetniki za katere 
je bila odobrena državna pomoč in so zavezanci za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, lahko zaprosijo 
Občino Zagorje ob Savi za delno oziroma celotno oprostitev 
plačila nadomestila za tekoče leto. Po preteku tega roka, lahko 
zavezanec ponovno zaprosi za oprostitev plačila nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 012-2/2003
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o določanju plač, plačil za 
opravljanje funkcije in drugih prejemkov 
funkcionarjev, članov nadzornega odbora 
in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov 
ustanovitelja v organih upravljanja 
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi

Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. 
US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – 
popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. 
US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. 
US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – 
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF); 
3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list 
RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, 
Uradni list RS, št. 4/93, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJZ, 109/12, 
21/13); 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) 
in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, 
št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 18. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel 

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

o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije  
in drugih prejemkov funkcionarjev, članov 

nadzornega odbora in delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 
ter predstavnikov ustanovitelja v organih 

upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi

1. člen
V Pravilniku o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije 

in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora 
in delovnih teles občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter 
predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob 
Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2002, 4/2003 in Uradni list 
RS, št. 92/05) (v nadaljevanju: Pravilnik), se spremeni besedilo 
9. člena tako, da se glasi:

»Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nad-
zornega odbora, predsedniku in članom delovnih teles ob-
činskega sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije v obliki 
sejnin za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles 
občinskega sveta, pri čemer letni znesek sejnin za udeležbo 
na sejah organov občine in delovnih teles občinskega sveta, 
ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme 
presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva 
dodatek za delovno dobo.
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Sejnina ne pripada za udeležbo na nesklepčni seji, kot 
tudi ne za udeležbo na korespondenčni seji.

Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina tudi za 
udeležbo na seji občinskega sveta, na katero je vabljen.

Višino sejnin določi enkrat letno občinski svet na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-8/2002
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

2348. Koncesijski Akt o organizaciji in načinu 
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe 
s toplotno energijo

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZLS), 16. člena Statuta Občine 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13; v nada-
ljevanju: Statut), 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS), 
11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter 3., 4. in 
7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje 
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2002, Uradni list RS, 
št. 34/11, s spremembami) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel

K O N C E S I J S K I   A K T 
o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske 

javne službe oskrbe s toplotno energijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina Akta)

(1) Ta Akt ureja organizacijo in način izvajanja gospodar-
ske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju opre-
deljenem v 6. členu predmetnega Akta (v nadaljnjem besedilu: 
gospodarska javna služba).

(2) Predmetni Akt določa:
a. predmet gospodarske javne službe,
b. območje izvajanja gospodarske javne službe,
c. začetek in čas trajanja koncesije,
d. vrsto in obseg monopola,
e. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe,
f. splošne pogoje za uporabo storitve gospodarske javne 

službe,
g. uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
h. vire financiranja gospodarske javne službe,
i. način plačila koncesionarja,
j. postopek izbire koncesionarja,
k. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
l. organ, ki opravi izbor koncesionarja,
m. organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
n. javna pooblastila koncesionarju,

o. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
p. prenehanje koncesijskega razmerja,
q. druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 

gospodarske javne službe.

2. člen
(opredelitev ključnih pojmov)

(1) V okviru predmetnega Akta se uporabljajo sledeči 
pojmi, ki imajo naslednji pomen:

a. »javni partner« oziroma »koncedent« je samoupravna 
lokalna skupnost (Občina Zagorje ob Savi), ki v razmerju jav-
no-zasebnega partnerstva v okviru svoje stvarne in krajevne 
pristojnosti sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, v 
katerem tudi podeli pravico in obveznost izvajati dejavnost go-
spodarske javne službe, ki je opredeljena v nadaljevanju Akta;

b. »zasebni partner« oziroma »izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva« oziroma »koncesionar« je ena ali več pravnih ali 
fizičnih oseb, ki sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, 
v katerem tudi pridobi pravico in obveznost izvajati dejavnost 
gospodarske javne službe, ki je opredeljena v nadaljevanju 
Akta;

c. »razmerje javno-zasebnega partnerstva« je razmerje 
med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z javno-zasebnim 
partnerstvom. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se izvaja 
v skladu s 4. členom predmetnega Akta;

d. »javni interes« je z zakonom ali na njegovi podlagi izda-
nim predpisom določena splošna korist, ki se ugotovi v skladu 
s 3. členom predmetnega Akta;

e. »koncesijsko razmerje« je dvostransko pravno razmer-
je med samoupravno lokalno skupnostjo kot koncedentom in 
pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem konce-
dent podeli koncesionarju pravico izvajati dejavnost v javnem 
interesu, ki se nanaša na 5. člen predmetnega Akta;

f. »naprava SPTE« ali »kogeneracija« je naprava s sopro-
izvodnjo toplote in električne energije;

g. »uporabnik« je je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja, 
ki je predmet predmetnega Akta, odjema energijo.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem Aktu, imajo enak po-
men, kot jih določajo predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.

(3) V tem Aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

3. člen
(javni interes)

Javni interes za izvajanje gospodarske javne službe oskr-
be s toplotno energijo na območju opredeljenem v 6. členu 
predmetnega Akta je ugotovljen na sledečih podlagah:

a. Dokument Identifikacije Investicijskega Projekta So-
Proizvodnje Toplote in Elektrike v Osnovni Šoli Ivana Skvarče 
Zagorje ob Savi, Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljub-
ljani, maj 2013;

b. Dokument Identifikacije Investicijskega Projekta SoPro-
izvodnje Toplote in Elektrike v Osnovni Šoli Ivana Kavčiča Izla-
ke, Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, maj 2013;

c. Dokument Identifikacije Investicijskega Projekta Spre-
memba načina ogrevanja OŠ Toneta Okrogarja v Občini Zagor-
je ob Savi, Občina Zagorje ob Savi, junij 2013;

d. Dokument Identifikacije Investicijskega Projekta Spre-
memba načina ogrevanja OŠ Ivana Skvarče – POŠ ČEMŠE-
NIK v Občini Zagorje ob Savi, Občina Zagorje ob Savi, junij 
2013.

II. PREDMET IN OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE

4. člen
(organizacijska zasnova javno-zasebnega partnerstva)

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijske-
ga javno-zasebnega partnerstva.
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5. člen
(predmet gospodarske javne službe)

(1) Predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem 
aktu je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo na območju opredeljenem v 6. členu predmetnega Akta.

(2) Gospodarska javna služba obsega naslednje storitve:
a. izgradnjo oziroma rekonstrukcijo kotlovnic(e) ter 

naprav(e) SPTE;
b. izgradnjo oziroma rekonstrukcijo omrežja za distribucijo 

toplotne energije;
c. upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj kotlov-

nic, naprav SPTE in distribucijskega omrežja;
d. priključevanje uporabnikov na distribucijsko omrežje;
e. distribucijo toplotne energije do uporabnikov.
(3) Koncesionar mora kot sestavni del javne službe opra-

vljati tudi naloge v zvezi z obveščanjem uporabnikov, vodenjem 
evidenc in obveščanjem organa uprave, ter druge naloge kot to 
določa veljavna zakonodaja in predmetni Akt.

(4) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, pri 
čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti 
skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in loče-
nem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za 
njegovo izvrševanje. Pri tem mora evidentirati gospodarsko 
javno službo po tem Aktu kot ločeno dejavnost, ki jo opravlja 
na podlagi izključne pravice v smislu tega Akta.

6. člen
(območje izvajanja)

(1) Območje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe 
s toplotno energijo obsega objekte:

a. Osnovne šole Ivana Skvarče,
b. Osnovne šole Ivana Kavčiča Izlake,
c. Osnovne šole Toneta Okrogarja,
d. Osnovne šole Ivana Skvarče – POŠ ČEMŠENIK.
(2) Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta razširi 

obseg območja izvajanja koncesije iz predhodnega odstavka 
tudi izven predmetnega območja.

III. ČAS TRAJANJA KONCESIJE

7. člen
(čas trajanja koncesije)

(1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v kon-
cesijski pogodbi.

(2) Koncesija se podeli za največ 20 let, z možnostjo 
podaljšanja do izbire novega koncesionarja, vendar najdlje za 
polovico obdobja določenega z osnovno koncesijsko pogodbo.

IV. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA

8. člen
(vrsta in obseg monopola)

Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico 
opravljanja koncesionirane dejavnosti iz 5. člena tega Akta 
za čas trajanja koncesijske pogodbe opredeljenega v 7. členu 
tega Akta na območju iz 6. člena tega Akta, ter druge pravice, 
določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem Aktom.

V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE

9. člen
(obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zago-
toviti:

a. izgradnjo oziroma rekonstrukcijo kotlovnic(e) ter 
naprav(e) SPTE;

b. izgradnjo oziroma rekonstrukcijo omrežja za distribucijo 
toplotne energije;

c. upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj kotlov-
nic, naprav SPTE in distribucijskega omrežja;

d. distribucijo toplotne energije do uporabnikov;
e. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo 

povezane z obvezami iz predhodnih alinej (na primer vodenje 
evidenc, obračunavanje storitev itd.);

f. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v konce-
sijski pogodbi;

na način, da se zagotovijo zadostne kapacitete, funkcionalnost, 
varnost delovanja in ustrezna oskrba uporabnikov na območju 
iz 6. člena predmetnega Akta.

(2) Dejavnost, ki je predmet te koncesije, mora koncesio-
nar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine 
izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določajo 
zakon, koncesijski akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.

(3) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije s skrb-
nostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi vsa potrebna 
dovoljenja, soglasja in druge akte državnih in drugih pristojnih 
organov. Ta dolžnost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje 
ali obnovitev teh dovoljenj, soglasij in drugih aktov.

10. člen
(obveznosti koncedenta)

(1) Koncedent se v primeru, da so nepremičnine, kjer se 
bodo izvajale aktivnosti za uresničitev obvez iz predhodne-
ga člena, v lasti koncedenta, zavezuje koncesionarju podeliti 
ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna 
pravica, raba itd.) na način, da se koncesionarju omogoči ne-
moteno izvajanje koncesionirane dejavnosti.

(2) Kolikor podelitev pravic iz predhodnega odstavka ni 
mogoča v okviru koncesijske pogodbe se koncedent zaveže s 
koncesionarjem skleniti ločene pogodbe za predmetni namen 
ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja razpolaganje s 
stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

(3) V primeru ko so nepremičnine, kjer se bodo izvajale 
aktivnosti za uresničitev obvez iz predhodnega člena, v lasti 
tretjih oseb, bo koncesionar koncedentu nudil pomoč pri prido-
bivanju ustreznih pravic oziroma soglasij.

11. člen
(javna pooblastila)

(1) Koncedent v okviru javno-zasebnega partnerstva kon-
cesionarju podeli naslednja javna pooblastila:

a. pravico izvedbe investicije v obsegu, kot je potrebna za 
ustrezno izvajanje koncesionirane javne gospodarske službe v 
skladu s tem Aktom in koncesijsko pogodbo,

b. pravico do podpore v skladu z vsakokrat veljavno Ured-
bo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom ali drugo 
veljavno zakonodajo, ki ureja pravico do predmetne podpore, 
kolikor se proizvaja električna energija in toplota z določenim 
visokim izkoristkom,

c. pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upo-
števanjem zakonov, uredb in koncesijske pogodbe ki urejajo 
področje koncesionirane dejavnosti,

d. pravico določati pogoje za priključitev na ogrevalni 
sistem.

(2) Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga, na 
predmet javno-zasebnega partnerstva tega odloka, vezana 
javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

12. člen
(splošni pogoji)

(1) Koncesionar mora v 3 mesecih po podpisu koncesij-
ske pogodbe sprejeti in objaviti Splošne pogoje za dobavo in 
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odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja (v nada-
ljevanju: splošni pogoji) v skladu z metodologijo, ki jo določa 
veljavna zakonodaja.

(2) Koncesionar mora pred sprejemom splošnih pogojev 
iz predhodnega odstavka pridobiti ustrezno soglasje konce-
denta in kolikor je to zakonsko zahtevano tudi pristojnega 
resornega ministrstva.

(3) Splošne pogoje mora koncesionar objaviti v Uradnem 
listu Republike Slovenije ali na drug primeren način določen v 
13. členu tega Akta.

(4) Splošni pogoji morajo obsegati najmanj:
a. postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrež-

je,
b. postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrež-

ja,
c. ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino 

pogodbe med izvajalcem in odjemalcem,
d. zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o 

spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
e. pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez pla-

čila stroškov,
f. postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
g. razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.

13. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane 
dejavnosti zagotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje 
uporabnikov o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje storitev 
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in pravice 
ter dolžnosti uporabnikov.

(2) Koncesionar mora uporabnike obveščati zlasti o:
a. možnostih priklopa,
b. cenah, vključno z morebitnimi popusti,
c. spremembah cene vhodnega energenta,
d. morebitnih prekinitvah oskrbe s toplotno energijo.
(3) Koncesionar mora obveščati uporabnike najmanj na 

naslednje načine:
a. z objavami v sredstvih javnega obveščanja, brošurami, 

letaki in podobnimi pisnimi sporočili,
b. preko portala, dosegljivega s svetovnega spleta,
c. kolikor so sistemi nameščeni v javnih objektih preko 

posebnih terminalov.
(4) Obveščanje preko svetovanega spleta mora konce-

sionar zagotoviti tako, da je uporabniku omogočena pridobitev 
podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov, razen 
če je to potrebno zaradi narave storitve, ki naj jo uporabnik 
opravi (na primer oddaja podatkov o porabi itd.).

14. člen
(priključevanje uporabnikov)

(1) Koncesionar mora na način določen v 13. členu tega 
Akta obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve 
na distribucijsko omrežje.

(2) Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na na-
čin in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo energetsko 
dejavnost, s tem Aktom ter splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
toplotne energije.

(3) Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le 
koncesionar.

(4) Koncesionar mora na podlagi popolne pisne vloge 
izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribu-
cijsko omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni 
upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev 
izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih. 
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča župan.

(5) Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan konce-
sionar priključiti uporabnika omrežja na omrežje, če priključek 
izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi 
obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.

(6) Pred priključitvijo skleneta koncesionar in uporab-
nik pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna 
razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, pre-
moženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem 
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek 
in priključitev.

(7) Uporabnik nosi dejanske stroške priključitve.
(8) Določba iz predhodnega odstavka ne velja za priklju-

čitev uporabnikov javnega sektorja. Stroške priključitve pred-
metnih uporabnikov krije koncesionar.

15. člen
(pritožbe uporabnikov)

(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se lahko uporabniki 
pri njem pritožijo glede kvalitete in načina izvajanja gospo-
darske javne službe oskrbe s toplotno energijo. V ta namen 
mora koncesionar zagotoviti sistem za sprejemanje pritožb in 
zagotoviti njihovo hitro in učinkovito reševanje.

(2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja 
mora koncesionar obveščati uporabnike na način, določen v 
13. členu tega Akta.

(3) Koncesionar se mora na pritožbo uporabnika odzvati v 
14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da mu pisno navede 
razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da 
odpravi zatrjevane pomanjkljivosti oziroma navede rok in način, 
kako bo te pomanjkljivosti odpravil.

(4) O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora koncesio-
nar poročati organu uprave na način in v rokih, določenih v 
33. členu tega Akta, pri čemer mora v poročilo navesti podatke 
o posamezni pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo.

(5) Če uporabnik ni zadovoljen z odzivom koncesionarja 
na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave 
zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, lahko v 30 dneh 
od poteka roka za odziv koncesionarja, kolikor se koncesionar 
ni odzval v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega 
odgovora koncesionarja ali od ravnanja izvajalca glede odprave 
pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, vloži na koncedenta zah-
tevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče 
uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov.

(6) Koncedent po opravljenem upravnem postopku z od-
ločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanj-
kljivosti pri izvajanju storitev ali mu naloži drugo ravnanje, s 
katerim naj koncesionar uskladi izvajanje teh storitev s tem 
aktom in drugimi predpisi če ugotovi, da je koncesionar pri 
opravljanju gospodarske javne službe ravnal v nasprotju s tem 
aktom in drugimi predpisi.

VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

16. člen
(viri financiranja)

(1) Storitve, ki predstavljajo gospodarsko javno službo 
oskrbe s toplotno energijo se financirajo iz naslednjih prihod-
kov:

a. sredstev plačil uporabnikov za opravljene storitve (oskr-
be s toplotno energije);

b. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi 
posebnih predpisov (subvencije, obratovalne podpore, zago-
tovljen odkup električne energije itd.);

c. lastnih sredstev koncesionarja.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati 

izključno za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s 
toplotno energijo.

(3) Koncesionar mora skladno z zakonom o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi predpisi 
in računovodskimi standardi voditi ločeno računovodsko evi-
denco o sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in odhodkih za 
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo.
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17. člen
(cenik in cene)

(1) Cenik storitev oskrbe s toplotno energijo se oblikuje 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja energetsko dejavnost 
oziroma na podlagi vsakokrat veljavne Uredbe o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce.

(2) K ceniku storitev mora soglasje podati pristojni organ 
koncedenta in po potrebi tudi pristojno resorno ministrstvo.

(3) Oblikovanje cen oziroma cenika storitev ter morebi-
tne spremembe le-tega se natančneje opredelijo v koncesijski 
pogodbi.

18. člen
(druga sredstva)

(1) Če koncesionar prejema kakršnakoli druga sredstva 
za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno ener-
gijo, ki niso navedena v tem Aktu, mora ta sredstva, zmanjšana 
za upravičene stroške v zvezi z njihovim pridobivanjem, upora-
biti za izvajanje te gospodarske javne službe.

(2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora kon-
cesionar poročati koncesionarju na način, določen v 33. členu 
tega Akta.

19. člen
(prilagoditev razmerij)

(1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin 
se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in 
koncesionarjem.

(2) Pred prilagoditvijo razmerij med koncedentom in kon-
cesionarjem je potrebno pridobiti soglasje občinskega sveta 
koncedenta.

(3) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij 
med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredi v 
koncesijski pogodbi.

VIII. POSTOPEK IZBORA KONCESIONARJA

20. člen
(objava javnega razpisa)

(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe 
iz tega akta izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ob 
upoštevanju določb zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo 
oziroma zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi Uradnem 
listu Republike Slovenije oziroma na Portalu javnih naročil.

21. člen
(vsebina javnega razpisa)

Besedilo javnega razpisa določa:
a. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za kon-

cesijo,
b. ime in sedež koncedenta,
c. podatke o objavi odločitve o koncesijskem aktu,
d. predmet in območje izvajanja koncesije,
e. začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja,
f. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje 

predmeta koncesije,
g. vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in 

usposobljenosti za izvajanje predmeta koncesije,
h. kraj in rok za prijavo na javni razpis,
i. merila in postopek za izbiro najugodnejše ponudbe,
j. datum, uro in kraj odpiranja ponudb,
k. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
l. organ, ki bo opravil izbor izvajalca koncesije,
m. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske po-

godbe,

n. odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave 
javnega razpisa,

o. druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri izva-
jalca koncesije.

22. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnje-
vati najmanj naslednje pogoje:

a. da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje ener-
getske dejavnosti oziroma jo bo pridobil v roku 4 mesecev od 
podelitve koncesije,

b. da ima reference na področju opravljanja koncesioni-
rane dejavnosti,

c. da predloži celovit projekt izgradnje kotlovnic(e) in 
distribucijskega omrežja za območje iz 6. člena tega sklepa in 
načrt vzdrževanja kotlovnic(e) in sistema,

d. da pripravi in predloži predlog sistema cen za dobavo 
toplote, skladen z zakonom in drugimi predpisi.

(2) Koncedent lahko v okviru javnega razpisa določi tudi 
druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.

23. člen
(merila za izbiro koncesionarja)

V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upošte-
vajo predvsem naslednja merila:

a. stroški oskrbe s toplotno energijo,
b. dosedanje reference ponudnika,
c. strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost 

ponudnika,
d. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

24. člen
(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo 
predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva 
člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo ime-
ti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih 
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo ponudb.

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponud-
nikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega 
sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim 
deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako dru-
gače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti 
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi 
ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska 
zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti 
ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent 
v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri 
ponudniku ali je kako drugače delala za ponudnika, če od pre-
nehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel 
rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo 
potrdi vsak član s pisno izjavo.

(4) Župan mora na predlog predsednika ali člana ko-
misije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati 
novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni 
razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni 
presoji komisije.

(5) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire kon-
cesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe in ugotovi, 
ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, 
katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vlo-
ge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza posta-
vljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede 
na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo 
koncedentu.
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25. člen
(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje ponudb za izbor koncesionarja je javno, pri 
čemer lahko koncedent zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti 
oziroma uradne, vojaške ali državne tajnosti določi, da posto-
pek odpiranja ponudb ni javen. Svojo odločitev mora sporočiti 
v objavi javnega razpisa.

(2) Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, do-
ločenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog ne 
odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrneta pošiljatelju.

(3) O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo mo-
rebitne pripombe predstavnikov kandidatov o poteku javnega 
odpiranja. Strokovna komisija vroči zapisnik o javnem odpiranju 
v roku osmih dni vsem ponudnikom.

26. člen
(pregled, vrednotenje in poročilo)

(1) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda 
ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, pri čemer 
glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb upošteva določbe 
veljavne zakonodaje.

(2) Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sesta-
vi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne 
zahteve, ter razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera izmed 
njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je 
nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.

27. člen
(akt izbire koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno 
odločbo.

(2) Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke 
na ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim 
uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši 
od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe 
niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb.

(3) Do seznanitve s potekom postopka iz prejšnjega od-
stavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje spisov v 
tistih delih, ki se nanašajo na vloge drugih strank v postopku in 
okoliščine, povezane z njimi.

(4) V izreku odločbe o izbiri se navedejo stranka, ki je bila 
izbrana, ter stranke, katerih vloge so bile zavrnjene oziroma 
zavržene. Odločba o izbiri se vroči vsem strankam v postopku.

(5) Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne sme 
biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe se določi v 
njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve pogodbe, 
odločba o izbiri preneha veljati.

(6) O pritožbi zoper odločbo o izbiri, ki jo izda občinska 
uprava, odloči župan.

(7) Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti 
upravni spor.

28. člen
(zavrnitev vseh vlog)

(1) Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, 
da izbere koncesionarja.

(2) Če koncedent v postopku izbire ne izbere koncesio-
narja, o tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire, v ka-
terem se navedejo vse stranke, katerih vloge so bile zavrnjene, 
in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev.

(3) Glede pravnih sredstev zoper akt iz drugega odstavka 
tega člena se uporabljajo določbe predhodnega člena.

29. člen
(izločitev izbranega kandidata)

(1) Koncedent sme vse do sklenitve koncesijske pogodbe 
izločiti ponudnika, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in 
izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo oko-

liščine, ki kažejo na to, da ponudnik ne bo mogel izpolnjevati 
obveznosti iz pogodbe.

(2) Okoliščine, ki kažejo, da ponudnik ne bo mogel izpol-
njevati obveznosti iz koncesijske pogodbe, so zlasti če je proti 
njemu uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisil-
ne poravnave, če nima poravnanih svojih obveznosti iz naslova 
davkov in drugih dajatev, določenih z zakonom, če se izkaže, 
da je vlogi predložil neresnične podatke o izpolnjevanju bistve-
nih zahtev, o obstoju kaznivih dejanj organiziranega kriminala, 
korupcije, goljufije ali pranja denarja in podobno.

(3) Glede oblike sprejema odločitve iz prvega odstavka 
tega člena, pravnih sredstev in/ali sodnega varstva zoper to 
odločitev se uporabljajo določbe tega Akta, ki veljajo za akt o 
izbiri javno-zasebnega partnerja.

IX. KONCESIJSKA POGODBA

30. člen
(sklenitev pogodbe)

(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v 
imenu koncedenta sklene župan.

(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 
sicer nima pravnega učinka.

(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent 
in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi 
z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem aktu, 
zlasti pa:

a. način in roke plačil,
b. razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent,
c. dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh 

dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe 
na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,

d. način finančnega in strokovnega nadzora s strani kon-
cedenta,

e. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 
izvajanja javne službe,

f. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov-
zročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,

g. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okolišči-
nah,

h. način spreminjanja koncesijske pogodbe,
i. prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

podaljšanje,
j. prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in morebit-

no restitucijo po prenehanju koncesije.
(2) V primeru neskladja med določbami koncesijskega 

akta in določbami, koncesijske pogodbe veljajo določbe kon-
cesijskega akta.

(3) Koncedent lahko koncesionarju poleg javnih pooblastil 
določenih v tem aktu podeli tudi druga na predmet koncesije iz 
tega akta, vezana javna pooblastila, ki se opredelijo v konce-
sijski pogodbi ali njenih sestavnih delih.

X. NADZOR

31. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe 
opravljajo:

a. organi nadzora,
b. župan,
c. ali s strani župana pooblaščena strokovna oseba,

skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partner-
stvo in skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Koncesionar je osebam iz prejšnjega odstavka dolžan 
omogočiti nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem 
gospodarske javne službe oskrbe s toploto, dajati informacije 
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v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toploto 
in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z 
izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toploto.

(3) Nadzor se lahko izvaja v prostorih koncesionarja.
(4) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi 

z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toploto, nad-
zor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe 
naprav ter ostalih sredstev za izvajanje dejavnosti, nadzor nad 
emisijami snovi v zraku, ki so posledica delovanja sistemov, 
kakor tudi nadzor izvajanja dejavnosti v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi.

(5) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora 
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja gospodarske javne 
službe oskrbe s toploto. Praviloma se izvaja v poslovnem času 
izvajalca. Nadzornik se izkaže s pooblastilom. Nadzornik je 
dolžan podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno 
skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.

32. člen
(spremljanje kakovosti)

(1) Koncedent spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih 
storitev.

(2) Kakovost opravljenih storitev lahko koncedent spre-
mlja neposredno v okviru nadzora iz prejšnjega člena, ali s 
pomočjo specializiranih organizacij.

(3) V primeru, da ugotovi odstopanje kvalitete storitve 
od standardov, določenih s tem aktom in posebnimi dogovori, 
lahko uporabi sankcije, opredeljene v koncesijski pogodbi.

33. člen
(poročanje)

(1) Koncesionar mora enkrat mesečno, najkasneje do 
25. dne v mesecu poročati o:

a. obsegu opravljenih storitev gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo;

b. prihodkih za pretekli mesec;
c. drugih prihodkih za izvajanje gospodarske javne službe 

oskrbe s koristno toploto, prejetih v preteklem mesecu;
d. prejetih pritožbah uporabnikov in odzivih nanje;
e. drugih podatkih, določenih s predmetnim aktom ali 

koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka 

pošiljati koncedentu v elektronski obliki. Obliko in formati poši-
ljanja podatkov določi koncedent.

(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poro-
čilo do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

(4) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega od-
stavka, poleg tega pa še podatke o doseganju standardov 
kakovosti storitev, določenih s tem aktom in posebnim dogo-
vorom. Letno poročilo mora obsegati tudi revidirane računo-
vodske izkaze, izdelane skladno z zakonom o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje in predpisi, izdani-
mi za njegovo izvrševanje.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

34. člen
(prenehanje razmerja)

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha 
na naslednji način:

a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prenehanjem koncesionarja,
e. v drugih primerih, določenih pod pogoji, določenimi z 

zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo oziroma zako-
nom, ki ureja gospodarske javne službe.

35. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodbe preneha:
a. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
b. z razdrtjem.
(2) Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih 

hujših kršitev. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in 
druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju koncesij-
ske pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

36. člen
(odkup kocesije)

(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent eno-
stransko ugotovi, da bi bilo redno izvajanje gospodarske javne 
službe možno učinkoviteje opravljati na drug način.

(2) Ko koncesionar zaradi odkupa koncesije preneha 
opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame konce-
dent naslednje obveznosti:

a. izplačilo dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesi-
onarja v opremo ali objekte, ki jih koncesionar ne bo mogel 
povrniti v okviru svoje druge dejavnosti;

b. povrnitev nastale dejanske škode in izgubljenega do-
bička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi 
prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je konce-
dent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po 
predpisih o razlastitvi.

37. člen
(odvzem koncesije)

(1) Javni partner odvzame koncesijo koncesionarju v pri-
meru, da koncesionar očitno krši koncesijsko pogodbo, zlasti 
pa:

a. če ne prične z izvajanjem koncesionirane gospodarske 
javne službe v dogovorjenem roku,

b. če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno 
oziroma jo izvaja tako, da so povzročene motnje v dejavnosti 
in funkcionalnosti,

c. če koncedentu namerno ali iz velike malomarnosti 
povzroča škodo,

d. če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standar-
dov ali navodil koncedenta,

e. če je izražen utemeljen javni interes po prenehanju 
izvajanja dejavnosti.

(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali pred-
stavljajo kršitve iz prejšnjega odstavka bistveno kršitev kon-
cesijske pogodbe. Koncedent pisno opozori koncesionarja na 
kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren 
rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem pri-
meru uvedla postopek odvzema koncesije. Če je koncesionar 
konzorcij, se kršitev posameznega člana konzorcija šteje za 
kršitev koncesionarja.

38. člen
(prenehanje koncesionarja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem kon-
cesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika. V 
primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja 
koncesijsko razmerje ne preneha in se prenese na univerzal-
nega pravnega naslednika.

(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem nastanka prav-
nih posledic začetka stečajnega postopka. Na vseh sredstvih, 
stvareh in objektih koncesionarja, namenjenih izvajanju kon-
cesije, ima koncedent izločitveno pravico, določeno v skladu z 
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo na način kot bo 
urejeno s koncesijsko pogodbo.

(3) Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega 
ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi koncesij-
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sko razmerje ne preneha, če ostali člani konzorcija nadaljujejo 
s koncesijo.

39. člen
(prehodno obdobje)

(1) Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena nova 
koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi bila gospodarska 
javna služba nepretrgano izvajana, mora dotedanji koncesionar 
izvajati na tem območju dejavnost gospodarske javne službe 
pod pogoji dotedanjega koncesijskega razmerja do podelitve 
nove koncesije, vendar največ eno leto.

(2) Če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov, za-
radi katerih dotedanji koncesionar ne more več nadaljevati iz-
vajanja gospodarske javne službe po prejšnjem odstavku (npr. 
odvzem koncesije, stečaj koncesionarja), sklene koncendent 
pogodbo za izvajanje nujnih del za zagotavljanje gospodarske 
javne službe z enim ali z več ponudniki ob upoštevanju zakona, 
ki ureja javno naročanje. Za sklenitev te pogodbe se uporablja-
jo določbe o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji 
brez predhodne objave.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(uveljavitev)

Ta Akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 411-4/2013
Zagorje ob Savi, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ŽUŽEMBERK

2349. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2013

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 110/11 – ZDIU12), 
17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 
– UPB) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Žužemberk 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/13) je Občinski svet Občine 
Žužemberk na predlog župana na 22. seji dne 27. 6. 2013 
sprejel

O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve  

za leto 2013

1. člen
Odlok določa namen in višino porabe sredstev proračun-

ske rezerve Občine Žužemberk.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 48.252,00 evrov se 

namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč. Sredstva se namenijo za:

– izdelavo IDZ, geomehanskega poročila in soglasja za 
gradnjo Tomaževega mostu čez reko Krko;

– izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Tomaže-
vega mostu čez reko Krko;

– izdelava geodetskega posnetka in geomehanskega po-
ročila za sanacijo plazu Dolnji Kot;

– sanacijo plazu Dolnji Kot;
– sanacija ceste Vinkov Vrh LC 289141.

3. člen
Dejanska poraba sredstev se posebej specificira v okviru 

zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2013.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-70/2012
Žužemberk, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

2350. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za trg Žužemberk

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A in 109/12) in 17. člena Statuta Občine Žužem-
berk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine 
Žužemberk na 22. seji dne 27. 6. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za trg Žužemberk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih 

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana 
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za 
območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03) sprejme 
Občinski podrobni prostorski načrt za trg Žužemberk (v nada-
ljevanju besedila: OPPN). OPPN je izdelal Topos d.o.o., Novo 
mesto pod št. 01/13 – OPPN v juniju 2013.

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega 
odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN 
in je določen v III. poglavju tega odloka.

3. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Odločba o CPVO.
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II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Ureditvena enota je sklop zemljiških parcel s skupnimi 
značilnostmi glede vsebine ter urbanistično arhitekturnih po-
gojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev in so prikazana v 
grafičnem delu odloka, list 5.1 Ureditvene enote.

(2) Površina za umestitev objekta, ki je prikazana v 
grafičnem delu odloka, list 5.2 Ureditvena situacija je del 
ureditvenih enot UE1 in UE2, ki predstavlja omejitveni prostor 
za gradnjo objekta nad koto pritličja. Določena je z odmiki, 
ki zagotavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje stavb in 
zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito pred 
rušitvami itn.

(3) Kota platoja je kota končno urejenega terena ob objektu.
(4) Maksimalna gradbena linija je črta, do katere je do-

voljena postavitev oziroma gradnja objektov in je prikazana v 
grafičnem delu odloka, list 5.2 Ureditvena situacija. Pogojena 
je z varovalnim pasom regionalne ceste R1-216, odsek 1175 
Krka–Žužemberk, in sicer 2,00 m od načrtovanih površin 
za pešce in kolesarje oziroma od zunanjega roba prometne 
površine.

(5) Postavitev paviljona pomeni izvedbo vizualne četrte 
fasade ter programske obogatitve samega trškega jedra. Kljub 
temu, da je v besedilu odloka predviden objekt poimenovan 
kot paviljon, se lahko v UE1 postavijo tudi drugi vsebinsko 
podobni objekti.

1. Opis prostorske ureditve

5. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje se nahaja v centru Žužemberka 
na lokaciji grajskega trga in je z regionalno cesto R1-216, 
odsek 1175 Krka–Žužemberk (v nadaljevanju tudi: regional-
na cesta) ločen na parkovne površine ob gradu (južni del) in 
parkovne površine ob občini (severni del). OPPN je na jugu 
omejen z gradom, na severu in vzhodu s stavbami trškega 
jedra, proti zahodu pa se odpira na grajski trg.

(2) Okvirno območje urejanja v velikosti cca 0,18 ha vklju-
čuje zemljišča s parc. št. 1943/5, in 1943/6 – del, 1943/19 – del 
vse v k.o. Žužemberk.

(3) Ureditveno območje OPPN je določeno v grafičnem 
delu odloka, list 5.2 Ureditvena situacija.

6. člen
(posegi izven območja OPPN)

Izven območja urejanja s tem OPPN je možna le priključi-
tev predvidenih gradenj na infrastrukturne vode.

7. člen
(prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se opredelijo površine, znotraj katerih bo mo-
žna izvedba paviljona s spremljajočimi ureditvami ter umestitev 
ostalih objektov za potrebe druženja prebivalcev Žužemberka.

(2) Skladno s prostorsko strategijo občine, načrtovanimi 
rešitvami celotnega trga ter bodočimi potrebami se lahko ob-
močje zelenice pred občino pozida za namen bivanja, pritličje 
pa se izrabi za dejavnosti javnega programa.

(3) Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za 
nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stavb in spremljajočih 
ureditev iz prvega in drugega odstavka tega člena, in sicer:

– zelene površine (površine za prosti čas, parkovne ure-
ditve);

– prometne ureditve znotraj območja (ceste, parkirišča, 
manipulativne površine, pešpoti);

– priključevanje na komunalno in energetsko infrastruk-
turo.

8. člen
(delitev območja na ureditvene enote)

(1) Ureditvena enota je sklop parcel s skupnimi značil-
nostmi glede vsebine ter urbanistično arhitekturnih pogojev za 
gradnjo objektov in ostalih ureditev in so prikazane v grafičnem 
delu odloka, list 5.1 Ureditvene enote.

(2) Območje urejanja je razdeljeno na štiri ureditvene 
enote (UE1 do UE4), in sicer:

– UE1 – območje za postavitev paviljona s spremljajočimi 
ureditvami,

– UE2 – območje ureditev severno od regionalne ceste,
– UE3 – območje zelenih površin ob grajskem jarku,
– UE4 – območje ostalih površin (regionalna cesta, pred-

videna TP).

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2. 1 Vplivi in povezave prostorske ureditve  
s sosednjimi območji

9. člen
(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Trg je izrednega pomena za vsako mesto, trenutno 

stanje trga v Žužemberku pa onemogoča vsak resen razvoj in 
oživitev mestnega dogajanja. Osrednji prostor je slabo defini-
ran, čeprav se v njem skriva velik potencial. Nekoč je bil trg z 
vodnjakom generator socialnega življenja, danes pa služi le še 
kot parkirišče in občasni prostor za tržnico.

(2) Namen urejanja je izgradnja vizualne četrte fasade, ki 
je po preureditvi trga, po drugi svetovni vojni bila uničena, hkrati 
pa programska obogatitev, ki bo zopet povezala trg v koheren-
tno celoto. Tako oblikovan prostor bo interpretiral kulturno de-
diščino kraja ter ponovno oživil družbeno dogajanje v središču 
mesta. Površina za umestitev paviljona se predvidi na zelenih 
površinah ob gradu. Rešitev umestitve naj bi iskala najboljšo 
pozicijo glede na dana izhodišča (ohranjanje obstoječih kvalitet, 
ohranjanje kvalitetnih pogledov ipd.).

(3) Višinski in tlorisni gabariti ter oblikovanje paviljona in 
ostalih predvidenih stavb ali objektov je lahko v kontrastu z 
obstoječo arhitekturo trga, vendar le-te ne sme razvrednotiti.

(4) Ureditve znotraj območja kot so pešpoti, krajinske 
ureditve, postavitev urbane opreme ipd. naj se navezujejo na 
obstoječe ureditve izven OPPN na način, da bo prostor trga 
deloval kot celota.

(5) Območje OPPN je ločeno z regionalno cesto, ki za 
predvideno vsebino predstavlja glavni vir hrupa, zato je cesto 
smiselno ločiti od parkovnih površin z zasaditvijo.

(6) Obstoječe stanje in načrtovane rešitve omogočajo 
priključitev paviljona ter ostalih objektov na infrastrukturno 
omrežje.

(7) Predvidena realizacija programov v območju urejanja 
ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred 
požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite 
okolja.

2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

10. člen
(vrste gradenj)

V posameznih ureditvenih enotah so glede na načrtova-
ne programe dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije 
obstoječih objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na 
zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstrani-
tve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela 
ali celotnih objektov znotraj dopustnih dejavnosti, določenih s 
tem odlokom.
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11. člen
(vrste objektov)

(1) Na območju UE1 – območje za postavitev paviljona 
s spremljajočimi ureditvami je dovoljena gradnja paviljona ali 
vsebinsko podobnega objekta kot stavbe za kulturo in raz-
vedrilo ter posameznih začasnih objektov, ki s programom 
dopolnjujejo vsebino paviljona; npr. stojnice za prodajo lokal-
nih in drugih izdelkov ter pridelkov, prodajo pijače, hrane idr., 
info točke … Na UE1 so dovoljeni tudi gradbeni inženirski 
objekti za potrebe ureditve območja.

(2) V ostalih ureditvenih enotah so dovoljene naslednje 
vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov povzeto po Ured-
bi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 109/11):

V UE2 – območje ureditev severno od regionalne ceste:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
12 / Nestanovanjske stavbe
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejav-

nosti
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komuni-

kacij (le 1242 Garažne stavbe)
– 126 Stavbe za kulturo in razvedrilo:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
– 12620 Muzeji in knjižnice.
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvršče-

ne drugje (info točke, javne sanitarije, ute ipd.);
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ce-

ste in gozdne ceste (ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi, 
pešpoti, cestni priključki, parkirišča ipd.);

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas:
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas (otroška in druga javna igrišča, javni 
vrtovi, parki, trgi ipd.)

– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-

ščeni drugje.
V UE3 – območje zelenih površin ob grajskem jarku in 

v UE4 – območje ostalih površin (regionalna cesta, predvi-
dena TP):

2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ce-

ste in gozdne ceste (ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi, 
pešpoti, cestni priključki, parkirišča ipd.);

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi.

(3) V primeru spremembe zakonodaje se vrste objektov 
iz druge (2) točke dopuščajo skladno s trenutno veljavno 
zakonodajo, veljavnim planskim aktom občine in s smiselnim 
upoštevanjem tega člena odloka.

(4) Poleg stavb iz predhodnih alinej so za namen pred-
videnih posegov po tem OPPN v območju urejanja, kjer 
je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi gradnje 
nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih 
in podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje skladno s podrobnejšo 
namensko rabo površin, določenih v planskih aktih občine.

(5) Postavitev začasnih objektov se dopušča v vseh 
UE.

12. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Območje urejanja je predvideno za ureditev javnih 
površin z namenom programske oživitve trga.

(2) Na območju za postavitev paviljona s spremljajočimi 
ureditvami – UE1 se dopuščajo kulturne, razvedrilne in re-
kreacijske dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi (prodaja 
hrane, pijače, pridelkov, izdelkov ipd.) ter vse druge dejav-
nosti, ki pripomorejo k programski oživitvi trga ter druženja, 
informiranja, kulturnega udejstvovanja ljudi.

(3) Območje ureditev severno od regionalne ceste – 
UE2 se lahko nameni tudi bivanju, pritličje pa se izrabi za 
dejavnosti javnega programa, če se za potrebe zaposlenih in 
obiskovalcev uredijo dodatna parkirišča na skupnih funkcio-
nalnih površinah ali v stavbi. V skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so 
v UE2 ureditvenih enotah dovoljene naslednje dejavnosti:

V UE2 – območje ureditev severno od regionalne ceste:
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 10 Proizvodnja živil:
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.
– 14 Proizvodnja oblačil:
– 14.13 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil (krojaštvo in 

šiviljstvo po meri)
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa;
G) TRGOVINA
– 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili.
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAV-

NOSTI
– 58 Založništvo,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge 

s tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti;
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DE-

JAVNOSTI, razen dejavnosti 75 Veterinarstvo
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNO-

STI
P) IZOBRAŽEVANJE
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo, razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena 

dejavnost,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 

DEJAVNOSTI
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas, razen 

93.291 Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost smučarskih 
centrov;

S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti, razen 96.03 Pogreb-

na dejavnost;
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM 

HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
(4) V primeru spremembe zakonodaje se vrste dejav-

nosti dopuščajo skladno s trenutno veljavno zakonodajo, ve-
ljavnim planskim aktom občine in s smiselnim upoštevanjem 
tega člena odloka.

13. člen
(vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, 

zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
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– parterne ureditve (tlakovanja ali druge vrste utrjeva-
nja zunanjih teras – platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

14. člen
(pogoji za umestitev in gradnjo stavb)

(1) Površina za umestitev objekta, ki je prikazana v gra-
fičnem delu odloka, list 5.1 Ureditvena situacija predstavlja 
omejitveni prostor za gradnjo stavb. Določena je z odmiki, 
ki zagotavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje stavb 
in zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito 
pred rušitvami itn. Enostavni, nezahtevni, začasni, gradbeno 
inženirski objekti ter vse zunanje ureditve se lahko izvedejo 
tudi izven te površine, če je dovolj razpoložljivega prostora.

(2) Urbanistično-arhitekturni pogoji za paviljon ali vse-
binsko podobni objekt:

Namembnost:
– Namenjen je za druženje ljudi, predstavitvam, pred-

stavam, glasbenim prireditvam, prodaji lokalnih pridelkov in 
izdelkov ipd.

Tipologija, oblikovanje zunanje podobe ter velikost in 
zmogljivost:

– je skladno z natečajno rešitvijo za paviljon EASA 13 
v Žužemberku oziroma gre za montažen objekt, ki omogoča 
prezentacijo in interpretacijo spomeniških lastnosti trga in 
njegove primarne namembnosti pri čemer je potrebno pred-
nostno upoštevati smernice in priporočila Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine.

– Višina paviljona do največ 12 m + 5 %.
Lega na zemljišču:
– Lega je definirana znotraj površine za umestitev 

objekta, pri čemer naj se ohranjajo kvalitetni pogledi na grad 
ter v čim večji meri hkrati ohranjajo obstoječe zasaditve.

– Dostopi: Dostopi na območje so predvideni preko ob-
stoječih priključkov oziroma kot peš dostopi preko peščevih 
površin (trg, ulice).

– Koto platoja v UE1 na katero se postavi objekt je mo-
žno zvišati oziroma prilagoditi nivoju stičnih območij (cesta, 
trg itn.).

Zunanja ureditev:
– Okolica se uredi skladno s predvideno vsebino pa-

viljona; se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami 
itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi 
tako, da omogoča kvalitetno javno površino z upoštevanjem 
koncepta ureditve celotnega trga. Skladno s postavitvijo 
paviljona se predvidi tudi umestitev poenotene urbane opre-
me, ureditev pešpoti oziroma navezav na obstoječe poti, 
površine.

(3) Za objekte v UE2 je investitor pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja dolžan poenotiti urbanističnoarhitekturne 
pogoje skladno z obstoječim stanjem stavb in zunanjih uredi-
tev z namenom celovitega oblikovanja trga ter zagotavljanja 
kvalitet prostora. Dovoli se etažnost največ (K)+P+N+M, 
pri čemer je možnih več kletnih etaž. Znotraj maksimalne 
etažnosti pa je objekt lahko tudi nižji, in sicer brez kletne 
etaže in/ali brez mansarde. Koto platoja v UE2, na katero se 
umeščajo objekti, je potrebno prilagoditi nivoju stičnih obmo-
čij (cesta, trg, obstoječi objekti itn.). Območje UE2 se lahko 
pozida v celoti, pri čemer mora občina potrditi predhodno 
narejene zasnove pozidanega kareja.

15. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Nezahtevni, enostavni objekti morajo biti postavljeni 
v podrejenem položaju glede na glavne stavbe v bližini in 
oblikovani skladno s podrobnejšo namensko rabo območja 
ter z ostalimi okoliškimi objekti.

(2) Za določitev velikosti in zmogljivosti, odmikov ter obli-
kovanja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju ure-
janja se uporabljajo določila predpisov o vrstah objektov glede 
na zahtevnost in smiselno določila veljavnega planskega akta 
občine.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko umeščajo 
tudi izven površine za umestitev objekta, pri čemer se upošte-
va odmike od zemljiške parcele skladno z veljavnim planskim 
aktom občine.

(4) Začasni objekti se lahko postavijo tudi izven površine 
za umestitev objekta na vseh ureditvenih enotah (UE), in sicer 
za čas prireditev in turistične sezone. Oblikovanje naj izhaja iz 
funkcije objekta, odmiki od zemljiških parcel pa se upoštevajo 
skladno z določili veljavnega planskega akta.

16. člen
(usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) V OPPN se nahajajo tri zelene površine; travnata 
površina pred gradom (grajski jarek) ter dve parkovni površini, 
in sicer park severno od gradu ter površina južno od občinske 
stavbe. Na obeh površinah, ločenih z regionalno cesto, rastejo 
manjše gruče dreves, površina ob gradu pa je opremljena 
tudi s pešpotmi in z minimalno urbano opremo (klopi, oglasne 
table ipd).

(2) Obstoječe parkovne površine se z dodatnimi zasadi-
tvami in ureditvami nadgradijo skladno z namembnostjo trga in 
vsebino predvidenih stavb. Le-te se zazelenijo (zatravi, zasadi 
z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površi-
nami oziroma uredijo tako, da prostor omogoča kvalitetno javno 
površino ter da se doseže koherentna celota območja.

(3) OPPN se uredi s primerno in poenoteno urbano opre-
mo.

(4) Zasaditev drevesne vegetacije naj bo skladna s kon-
ceptom celotnega območja, zasaditev ob javnih površinah naj 
poudarja glavne smeri v prostoru, hkrati pa ima funkcijo zelene 
bariere med parkom in cesto, pri čemer se uporablja ena vrsta 
dreves. Avtohtono drevesno vegetacijo se izbira v skladu z 
želenim učinkom ter namenom zasaditve in pri tem upošteva 
vegetacijsko podobo v okolici.

(5) Višinske razlike se v glavnem premoščajo z zelenimi 
brežinami.

2.4 Parcelacija in gradbene parcele

17. člen
(podatki za parcelacijo)

Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela odloka, 
list št. 9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo in 
prikazuje površine za gradnjo javne infrastrukture in površine 
za umestitev stavb. Mejne točke parcel so opredeljene po 
Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz 
istega načrta.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

18. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Dostopi na območje OPPN so predvideni preko obsto-
ječih priključkov z regionalne ceste R1-216 Krka–Žužemberk 
oziroma preko peščevih površin (ulice, trg itn.).

(2) Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu (15 m) 
regionalne ceste R1-216, odsek 1175 Krka–Žužemberk (od 
km 13,328 do km 13,368). V varovalnem pasu je potrebno 
upoštevati sledeče:

– posegi ne smejo biti v nasprotju s koristmi ceste, ne 
smejo prizadeti varovanja ceste in prometa na njej in njene 
bodoče širitve;
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– v varovalnem pasu niso sprejemljive dejavnosti, za 
katere bi bile emisije, ki so posledica prometa na državni cesti, 
moteče (obremenitve s hrupom, plini in prašnimi delci);

– hortikulturna ureditev površin ob regionalni cesti se 
prilagodi pogojem vzdrževanja cestišč;

– prečkanje in potek gospodarske javne infrastrukture 
v cestnem svetu državne ceste in njenem varovalnem pasu, 
katere izvedba je zahtevana v podzemni izvedbi, morajo 
biti obdelane in prikazane v grafičnem delu pri nadaljnjem 
projektiranju;

– morebitna osvetlitev objektov in zunanjih ureditev ne 
sme negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu 
in mora upoštevati določila o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja ter priporočila SDR-Cestna razsvetljava 
PR 5/2;

– odvodnjavanje meteornih vod z območja OPPN se 
ne dopušča v naprave za odvodnjavanja regionalne ceste in 
cestnega telesa.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi cest je potrebno 
upoštevati zakonodajo s področja cestogradnje.

19. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje  

in priključevanje)
(1) Objekti se priključujejo na izvedeno oziroma predvi-

deno infrastrukturno omrežje pri čemer se priključitev izvede 
skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov 
in naprav.

(2) Vse posege na obstoječi infrastrukturi lahko izvaja le 
izvajalec posamezne infrastrukture.

20. člen
(vodovod)

(1) Posebno pozornost je potrebno nameniti posegom 
in postavitvi objektov na območju poteka obstoječega sekun-
darnega vodovoda. V primeru tangence oziroma prestavitve 
obstoječega vodovoda je potrebno izdelati projektno doku-
mentacijo.

(2) Pri priključevanju na vodovodno omrežje je potrebno 
upoštevati predpise o javnem vodovodu, o oskrbi prebivalstva 
s pitno vodo ter o zaščiti vodnih virov na območju Občine 
Žužemberk.

21. člen
(kanalizacija)

(1) Objekti bodo priključeni na ločen sistem kanalizacije, 
ki se navezuje na CČN Žužemberk.

(2) Pri umestitvi predvidenih objektov na lokacijo je po-
trebno obstoječo sekundarno fekalno kanalizacijo s priključku 
ustrezno varovati, pokrove jaškov pa prilagoditi novemu stanju. 
Na obstoječo fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati mete-
orne vode s cest in utrjenih površin (maniplativne, parkirne 
površine, strehe …).

(3) Za odvajanje meteorne vode naj se sprojektira mete-
orni kanal do naravnega odvodnika ali pa ponikanje na samem 
terenu. Izpust meteornih voda s parkirišč se izvede v meteorno 
kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob.

(4) Pri priključevanju na kanalizacijsko omrežje je potreb-
no upoštevati vse potrebne predpise o javni kanalizaciji, o izva-
janju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda ter o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

22. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Znotraj OPPN potekajo obstoječi nizkonapetostni 
(0,4 kV) nadzemni vodi in kabelska kanalizacija namenjena 

izgradnji srednje (20 kV) in nizkonapetostnega (0,4 kV) zemelj-
skega elektroenergetskega omrežja.

(2) Pri umestitvi predvidenih objektov na lokacijo je po-
trebno obstoječe elektroenergetsko omrežje ustrezno varovati.

(3) Na parkovni površini, severno od gradu je predvidena 
izgradnja transformatorske postaje 20/04 kV s pripadajočimi 
nizkonapetostnimi razvodi. Predvidena TP 20/0,4 kV se bo 
vzankala v načrtovan 20 kV zemeljski vod med TP 20/0,4 kV 
Žužemberk – Iskra (parc. št. *23 k.o. Žužemberk) in načrtova-
no 20 kV zemeljski vod med TP 20/0,4 kV Žužemberk – Klek 
(parc. št. 367/81 k.o. Žužemberk). Omenjeni elektroenergetski 
zemeljski vodi se bodo navezovali na obstoječo kabelsko ka-
nalizacijo.

(4) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja je po-
trebno upoštevajo tudi sledeče pogoje:

– Pred pričetkom posegov v prostor je potrebno zagotoviti 
nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih 
vodov.

– Vse tangence je potrebno projektno obdelati v smislu 
dolgoročnih rešitev, tangirane vode pa predhodno nadomestiti z 
nadomestnimi vodi, pri čemer se kakovost napajanja obstoječih 
odjemalcev ne sme poslabšati.

– Minimalni odmiki od sosednjih komunalnih vodov in 
naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi 
in normativi.

– Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne pre-
stavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elek-
troenergetske infrastrukture) je v fazi projektne dokumentacije 
potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljav-
no tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

– Priključitev objektov na elektroenergetsko omrežje se 
izvede skladno s pogoji upravljavcev energetskih vodov in 
naprav.

(5) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko 
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s 
pocinkanim valjancem FeZN.

23. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

(1) Na območju OPPN Trg Žužemberk poteka več tras 
obstoječega TK omrežja (prostopoloženi zemeljski kabli in TK 
kabelska kanalizacija).

(2) Posebno pozornost je potrebno nameniti gradbenim 
posegom in postavitvi objekta na parc. št. 1943/5 preko katere 
poteka trasa prostopoloženega zemeljskega kabla in v primeru 
tangence le-tega je potrebno izdelati načrt zaščite in prestavi-
tve TK omrežja.

(3) Za morebitno oskrbo paviljona z novimi Telekomunika-
cijskimi priključki je potrebno dograditi TK kabelsko kanalizacijo 
z navezavo na najbližji kabelski jašek.

24. člen
(ogrevanje)

Za gorivo se prednostno uporabljajo energenti iz obno-
vljivih virov energije.

25. člen
(odpadki)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj 
območja urejanja in redno odvažajo v Center za ravnanje z 
odpadki Dolenjske, v Leskovec. Na območju urejanja se zago-
tovi potrebno število ekoloških otokov (zbirnih mest posod za 
odpadke). Le-ti se locirajo tako, da je možen odvoz s komu-
nalnim vozilom.

(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali 
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno in 
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jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov se postavi na ekološko tehnično ustrezen prostor.

(3) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen 
s predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Žužem-
berk.

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z grad-
benimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter pred-
pisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

26. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju urejanja ter v območju presoje vplivov na 
okolje se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

– EŠD 902; Žužemberk – Trško jedro; Kulturni spomenik
– EŠD 903; Žužemberk – Grad; Kulturni spomenik
– EŠD 2836; Žužemberk – Lokacija cerkve sv. Jakoba; 

Arheološko najdišče
– EŠD 8690; Žužemberk – Vodnjak na Grajskem trgu; 

Kulturni spomenik.
(2) Na mestu predvidene postavitve paviljona znotraj ar-

heološkega najdišča EŠD 2836; Žužemberk – Lokacija cerkve 
sv. Jakoba; Arheološko najdišče, je potrebno izvesti neinva-
zivno arheološko raziskavo, tj. geofizikalno raziskavo z geo-
radarjem. Na podlagi le-te pa se tudi natančneje določi mesto 
postavitve paviljona. V primeru posegov v tla (temelji) je po-
trebno na mestu temeljenja paviljonske stavbe izvesti invazivne 
arheološke raziskave (ročni izkop testnih sond), in sicer v takšni 
velikosti, da še omogoča strokovno arheološko dokumentira-
nje. Rezultate neinvazivnih in invazivnih raziskav je potrebno 
upoštevati pri izvedbi oziroma jih prezentirati »in situ«.

(3) Pri načrtovanju naj se upošteva tudi:
– druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače 

ustvarjene prostorske prvine zaradi materialnega, gospodar-
skega, kulturnega in socialnega pomena;

– ostalo značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno 
tipologijo in morfologijo;

– pospeševanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi 
vrednot antropogenega okolja;

– usmerjanje dejavnosti tako, da se ustvarijo ali ohranjajo 
kvalitetna razmerja in strukture ter s tem vzpostavljajo prostor-
ske in časovne kontinuitete.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov  
in ohranjanje narave

27. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) V primeru prekoračitve mejnih vrednosti hrupa v oko-
lju, glede na predvideno vsebino trga, je umestitev novih hru-
pnejših dejavnosti dopustna le, če je moč s smiselnimi protihru-
pnimi ukrepi oziroma zaščito na stavbah zmanjšati vpliv hrupa 
na dovoljeno raven.

(2) Za zmanjšanje hrupa, ki ga povzroča promet z regi-
onalne ceste, je potrebno izvesti protihrupne ukrepe. V fazi 
projektiranja je treba upoštevati obremenitve s hrupom zaradi 
prometa na avtocesti in regionalni cesti ter načrtovati zvočno 
zaščito objektov in zunanjih površin na način, da dovoljene 
vrednosti tudi v dolgoročnem obdobju (20 let) ne bodo prese-
žene. Za vse varovane prostore stavb mora biti predvidena 
ustrezna pasivna zaščita (stavbno pohištvo) v skladu z dolo-
čili o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99). Izvedba 

protihrupnih ukrepov gre v breme investitorjev predvidenih 
objektov.

28. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Obremenitev zraka zaradi predvidenih posegov ne bo 
presegala dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila 
predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na-
prav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, 
da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

29. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Vse odpadne vode je potrebno priključiti na javno 
kanalizacijsko omrežje. Odvodnjavanje komunalnih odpadnih 
vod je predvideno s priključitvijo na centralno čistilno napravo 
Žužemberk.

(2) Padavinske vode iz obravnavanega območja (strehe, 
parkirišča, dostopne ceste, utrjene poti ipd.) je treba, če ne 
obstaja možnost priključiti na javno kanalizacijo, prioritetno 
ponikati, pri tem pa morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva 
povoznih površin. Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvi-
deti ukrepe za preprečitev udora ponikanih vod v cestna telesa. 
Onesnažene padavinske vode se lahko odvaja le preko lovilcev 
olj in maščob.

(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili 
predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Emisije v vodotok naj bodo urejene tako, da 
bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili 
predpisa o stanju površinskih voda.

(4) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varno-
stne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno 
onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v ze-
mljo. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno prikazati mesto 
deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala, le-ta 
morajo biti locirana in urejena tako, da ne bo oviran odtok 
padavinskih voda ter morajo biti zaščitene pred odplavljanjem 
materiala.

30. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Za zagotavljanje potreb po električni energiji se ob-
močje priključuje na načrtovano transformatorsko postajo, ki 
predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno obratovanje 
se morajo upoštevati predpisi o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju ter predpisi o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja 
ter o pogojih za njegovo izvajanje.

(2) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja 
mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja 
in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene, 
in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev 
okolja zaradi sevanja.

31. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)

Z upoštevanjem umeščanja objektov znotraj površine za 
umestitev objekta ter posledično z upoštevanjem medsebojne-
ga odmika med predvidenimi objekti in obstoječimi okoliškimi 
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stavbami se zagotavlja ustrezen kot osončenja fasad in odprtih 
površin preko celega leta. Lega stavb oziroma organizacija 
notranjih prostorov mora biti predvidena tako, da se v največji 
možni meri zagotovi dobro osončenost oziroma naravno osve-
tlitev javnih in morebitnih bivalnih prostorov.

32. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)

Predvidene gradnje in ureditve se umeščajo v prostor 
katerega okolica je že pozidana. Z upoštevanjem tipologije 
obodne pozidave se v notranjosti območja ohranja zelene povr-
šine, ki se preko zelenega sistema v območju OPPN vsebinsko 
in oblikovno navezuje na odprti prostor trga. Postavitev novih 
objektov v območje trga je zaznati kot preslikavo elementov iz 
neposredne okolice ali pa kot arhitekturni kontrast v odnosu 
do obstoječih objektov z upoštevanjem zadostnih odmikov, 
ki omogočajo prehode ter odpiranje pogledov na dominante 
(grad, objekti in elementi kulturne dediščine).

33. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izko-
pane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo 
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja odlaga v pasovih višine do 2 m ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 

pred požarom

34. člen
(naravne omejitve)

Območje urejanja leži izven območja erozivnosti ali plazo-
vitosti terena ter izven območja poplavnosti in visokih podtalnih 
vod, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s 
tega področja pri gradnji stavb in ostalih ureditev niso potrebni.

35. člen
(zaklanjanje)

Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju za-
klonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito 
pred vojnimi udejstvovanji, le-teh ni potrebno predvideti. V vseh 
novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

36. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja 
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi 
predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi 
(živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, 
se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva 
ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države). Notranji 
prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh 
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za 
razmeščanje opreme za gasilce v skladu z določbami odloka o 
uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 
(Uradni list RS, št. 117/03). Na območju urejanja je obstoječe 
hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine požarne 
vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za hidran-
tno omrežje za gašenje požarov. Razmik med samostoječimi 
objekti mora biti najmanj 8 m, da se ne omogoča prenos požara 
z objekta na objekt (če odmiki niso določeni s posebnim predpi-
som, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni 
odmiki med stavbami).

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti na območju 
OPPN se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so pove-
zana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov z možnostjo 
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – 
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.

37. člen
(potresna varnost)

(1) Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane 
za projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g. V skladu z določili 
predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo 
biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim 
bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo 
povzročili:

– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi 

in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije 
ali

– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je 
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

(2) Intervencijske in evakuacijske poti so zagotovljene 
po obstoječih prometnicah, parkiriščih in pešpoteh. Tako bodo 
zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja.

7. Faznost (etapnost) izvedbe prostorske ureditve

38. člen
(faznost)

(1) OPPN se lahko izvaja fazno na način, da so posame-
zne faze prostorskih ureditev zaključene funkcionalne celote 
oziroma prostorsko zaključene faze gradnje oziroma ureditve s 
pripadajočimi zunanjimi, infrastrukturnimi in drugimi ureditvami 
ter pripadajočo javno infrastrukturo, ki zagotavljajo nemoteno 
uporabo, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izvedbe 
ostalih delov prostorske ureditve.

(2) V sklopu zaključenih funkcionalnih celot mora biti 
sočasno zagotovljena vsa pripadajoča javna in ostala infra-
struktura, ki je po tem odloku zahtevana za uporabo objektov v 
okviru posamezne funkcionalno zaključene celote.

(3) Po končanju gradbenih del v okviru posamezne 
funkcionalno zaključene celote se sanira začasne površi-
ne deponij materiala in izvede končne zunanje ureditve z 
ustreznimi poravnavami, oblikovanjem brežin, zatravitvami 
in zasaditvami.

8. Velikost dopustnh odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

39. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (na-

knadna) parcelacija znotraj gradbene parcele določene s tem 
OPPN.

– Pri prenovi prometnih ureditev, komunalne in energet-
ske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odstopanja od 
predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, 
če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ozi-
roma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če 
te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega 
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stanja. Če so spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture 
tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s 
strani nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja tega 
OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in 
soglasja pristojnih upravljavcev.

9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, se območje ureja 
s planskim dokumentom občine.

10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

10.1 Obveznosti investitorjev in izvajalcev

40. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so ob-
veznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:

– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno 
obvestiti upravljavce cestnega in ostalega infrastrukturnega 
omrežja zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustre-
zne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad iz-
vajanjem del.

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objek-
tov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi 
predpisi oziroma z navodili posameznega upravljavca glede 
varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, 
neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infra-
strukturnih vodov.

– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po 
pogojih upravljavcev.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih 
objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega in-
frastrukturnega omrežja.

– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infra-
strukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nad-
zora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del 
v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi 
tega nastali.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in 
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja.

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno 
glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja 
oziroma posamezne lokacije.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1 Izsek iz grafičnih prilog prostorskega plana Občine 

Žužemberk s prikazom lege prostorske ureditve na širšem 
območju, M 1:5000

2 Prikaz območja urejanja:
2.1 Pregledna situacija (TTN), M 1:5000
2.2 Območje OPPN v širšem prostoru (DOF), M 1:1000
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:250
4 Prikaz obstoječega parcelnega stanja (DKN), M 1:500
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ob-

močja OPPN:
5.1 Ureditvene enote, M 1:250
5.2 Ureditvena situacija, M 1:250

6 Prikaz obstoječe infrastrukture, M 1:250
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanje narave, M 1:250
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom, M 1:250

9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo, 
M 1:250.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska 
uprava Občine Žužemberk ter pristojna inšpekcijska služba.

42. člen
(hramba)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 
Občine Žužemberk in sedežu Upravne enote Novo mesto.

43. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-6/2013-17
Žužemberk, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

2351. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Žužemberk za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – 
Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US in 51/10), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 
– ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 
predlog župana na 22. seji dne 27. 6. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Žužemberk za leto 2013

1. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske re-

zerve oblikovani po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2013 
oblikuje v višini 1,5 % prihodkov od primerne porabe občine za 
leto 2013, kar znaša 50.252,00 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-70/2012
Žužemberk, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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DOL PRI LJUBLJANI

2352. Odlok o dopolnitvah Odloka o podelitvi 
koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih 
občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 15. člena Statuta Občine Dol 
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in 3., 7. in 33. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) je Občinski svet 
Občine Dol pri Ljubljani na 14. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel

O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije  
za opravljanje gospodarske javne službe 

rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih 
cest v Občini Dol pri Ljubljani

1. člen
Dopolni se 19. člen Odloka o podelitvi koncesije za opra-

vljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja ka-
tegoriziranih občinskih cest, in sicer se dodata drugi in tretji 
odstavek z naslednjim besedilom:

»Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena nova 
koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi bila gospodarska 
javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest in javnih po-
vršin nepretrgano izvajana na območju Občine Dol pri Ljubljani, 
mora dotedanji koncesionar izvajati na tem območju dejavnost 
rednega vzdrževanja pod pogoji dotedanjega koncesijskega 
razmerja do podelitve nove koncesije, vendar največ eno leto.

Zaradi podaljšanja koncesijskega razmerja se sklene an-
kes k obstoječi koncesijski pogodbi, v kateri se določi skrajni 
rok izvajanja koncesije, možnost predčasnega prenehanja v 
primeru končanja postopka izbire novega koncesionarja in 
opravljanje koncesije na podlagi najnižjih cen, ki niso višje od 
veljavnih v zadnjem (sedmem) letu koncesijskega razmerja.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35201-0005/2005-5
Dol pri Ljubljani, dne 27. junija 2013

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

2353. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih 
in postopku za dodeljevanje mesečnih 
subvencij za otroke, ki niso vključeni 
v programe vrtca

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/08), 15. člena Sta-
tuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 19. 6. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih in postopku  
za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke,  

ki niso vključeni v programe vrtca
1. člen

Spremeni se prvi odstavek 3. člena pravilnika tako, da 
se glasi:

»Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 
10 % veljavne ekonomske cene programov predšolske vzgoje 

in varstva v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra in ga občina 
sofinancira mesečno na otroka.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 6020-0001/2008-8
Dol pri Ljubljani, dne 20. junija 2013

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

2354. Sklep za znižanje enkratne denarne pomoči 
za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 9. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 62/06) 
je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 19. 6. 
2013 sprejel

S K L E P
za znižanje enkratne denarne pomoči  

za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani

1. Enkratna denarna pomoč za novorojence se zniža iz 
dosedanjega zneska 250,00 € na 110,00 €.

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

Št. 121-0001/2006-19

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

KOPER

2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja »Večnamenski objekt 
z olimpijskim bazenom«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M  
O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Večnamenski objekt  
z olimpijskim bazenom«

Št. 350-3/2009
Koper, dne 11. julija 2013 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
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57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 
ter 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 
11. julija 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje opremljanja »Večnamenski objekt  

z olimpijskim bazenom«

1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim 
bazenom« (Uradni list RS, št. 20/13) se v prvem odstavku 
6. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pred-
videna je tudi izvedba elektroenergetskega, plinskega in 
telekomunikacijskega omrežja, katerih izgradnjo bodo urejali 
upravljavci sami.«

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

 »7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki 
odpadejo na območje opremljanja znašajo 4.371.546 EUR po 
cenah junij 2013 in obsegajo stroške projektne in investicijske 
dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. Obra-
čunski stroški so enaki skupnim stroškom.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno 
opremo v EUR

Postavka Skupni stroški 
v EUR

Obračunski stroški 
v EUR

I. faza
1. Prometna 
infrastruktura 308.096 € 308.096 €
2. Vodovodno omrežje 177.143 € 177.143 €
3. Fekalna kanalizacija 160.562 € 160.562 €
4. Meteorna 
kanalizacija 847.496 € 847.496 €
5. Javna razsvetljava 159.961 € 159.961 €
6.a Zunanja ureditev – 
1. faza 1.024.412 € 1.024.412 €
Skupaj I. faza 2.677.670 € 2.677.670 €
II. faza
6.b Zunanja ureditev – 
2. faza 1.693.876 € 1.693.876 €
Skupaj II. faza 1.693.876 € 1.693.876 €
Skupaj I. in II. faza 4.371.546 € 4.371.546 €

(2) V primeru da upravljalec elektroenergetskega omrežja 
ne prevzame obveze izgradnje elektroenergetskega omrežja 
oziroma izvedbe potrebne rekonstrukcije omrežja na način, ki 
bi zagotavljal oskrbo območja opremljanja z elektriko, se zave-
zancu obračunajo tudi stroški izgradnje nove infrastrukture za 
elektroenergetsko omrežje v višini 408.061 EUR.

(3) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo znašajo 3.103.195 EUR po cenah junij 2013.

Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo komu-
nalno opremo

Obstoječa komunalna oprema v EUR Delež

1. Cestno omrežje 2.329.486 € 75,06 %

2. Vodovod 272.453 € 8,78 %

3. Fekalna kanalizacija 345.321 € 11,13 %

4. Meteorna kanalizacija 147.004 € 4,74 %

5. Kolektivna infrastruktura 8.931 € 0,29 %

Skupaj 3.103.195 € 100,00 %
.«

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

»8. člen
(financiranje predvidene investicije)

»(1) Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za izgra-
dnjo manjkajoče komunalne opreme s prenosom dela lastni-
štva poslovnih površin znotraj večnamenskega objekta z olim-
pijskim bazenom.

(2) Finančna sredstva za izgradnjo manjkajoče nove ko-
munalne opreme zagotavlja v celoti zasebni partner, izbran na 
javnem razpisu v skladu s predpisi, ki urejajo področje javno-
-zasebnega partnerstva.

(3) Zasebnemu partnerju, ki podpiše z občino pogodbo o 
javno-zasebnem partnerstvu ter opremljanju stavbnih zemljišč, 
se naloži obveznost izgradnje ter ureditve komunalne opreme 
na območju opremljanja na način, ki zagotavlja normalno funk-
cioniranje večnamenskega objekta z olimpijskim bazenom v 
skladu s programom opremljanja.

(4) Kolikor je zavezanec za plačilo komunalnega pri-
spevka izbrani zasebni partner in hkrati tudi investitor oziro-
ma lastnik večnamenskega objekta z olimpijskim bazenom, 
se lahko odmerjeni komunalni prispevek za komunalno opre-
mo poravna s prenosom lastništva dela poslovnih površin v 
skladu s sprejeto ponudbo zasebnega partnerja, izbranega 
v javnem razpisu.

(5) Pogoji, kriteriji in merila bodo določeni v javnem razpi-
su in bodo predmet razpisne dokumentacije.«

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

»9. člen
(časovni načrt)

Okvirni terminski plan je sledeč:
Za I. fazo:
– pridobitev stvarne pravice na par-

celah, ki bodo služile komunalni opremi že pridobljeno
– izdelava vse potrebne projektne 

in tehnične dokum. že izdelano
– gradnja komunalne opreme l. 2013–2014
– tehnični pregled in uporabno do-

voljenje do konca leta 2014
Za II. fazo:
– pridobitev stvarne pravice na par-

celah, ki bodo služile komunalni opremi že pridobljeno
– izdelava vse potrebne projektne 

in tehnične dokum. že izdelano
– gradnja komunalne opreme v letu 2018
– tehnični pregled in uporabno do-

voljenje do konca leta 2018.«
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5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(obračunski stroški na enoto mere  

za novo komunalno opremo)
(1) Obračunski stroški komunalne opreme iz 7. člena 

odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto mere za novo komu-
nalno opremo

Infrastruktura Cp(ij) 
(EUR/m2)

Ct(ij) 
(EUR/m2)

1. Prometna infrastruktura 16,416 5,095
2. Vodovodno omrežje 9,438 3,205
3. Fekalna kanalizacija 8,555 2,905
4. Meteorna kanalizacija 45,156 15,333
5. Javna razsvetljava 8,523 2,894
6.a Zunanja ureditev – 1. faza 54,582 18,534
Skupaj I. faza 142,670 47,966
6.b Zunanja ureditev – 2. faza 90,252 30,646
Skupaj II. faza 90,252 30,646
Skupaj I. in II. faza 232,922 78,612

(2) Celovita izgradnja zunanje ureditve obsega tako 1. kot 
2. fazo zunanje ureditve, pri čemer je izvedba 2. faze pogojena 
z izgradnjo večnamenskega objekta z olimpijskim bazenom do 
najmanj četrte gradbene faze. Obveznost plačila komunalnega 
prispevka za 2. fazo zunanje ureditve nastopi z dokončanjem 
izvedbe 2. faze zunanje ureditve in se lahko odmeri po uradni 
dolžnosti lastnikom objekta.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-3/2009 
Koper, dne 11. julija 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O  
I L   D E C R ET O

sulle modifiche ed integrazioni al decreto 
sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale “Struttura 

polifunzionale con piscina olimpionica”

N. 350-3/2009 
Capodistria 11 luglio 2013 

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto il terzo comma dell’articolo 74 della Legge sulla pia-
nificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 70/08 – 
ZVO–1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – rettifica), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A e 109/12), per effetto 
dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. 

della RS, n. 94/07, ZLS – testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sen-
tenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), ai sensi 
dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di 
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta 
uff. della RS, n. 80/07), come pure del Regolamento sui cri-
teri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota 
proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urba-
nizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), ed 
in ottemperanza all’articolo 27 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e 
la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 
11 luglio 2013, ha approvato il

D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto 

sul programma di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria a servizio della 

zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale “Struttura 

polifunzionale con piscina olimpionica”

Articolo 1
Nel Decreto sul programma di realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal 
piano regolatore particolareggiato comunale “Struttura polifun-
zionale con piscina olimpionica” (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 20/2013), la seconda frase nel primo comma dell’articolo 
6 viene modificata e recita come segue: “È prevista anche la 
realizzazione della rete elettrica, degli impianti del gas e della 
rete delle telecomunicazioni, la cui costruzione sarà gestita dai 
gestori stessi.”

Articolo 2
L’articolo 7 viene modificato e recita come segue:

“Articolo 7
(costi di calcolo e costi complessivi dell’intervento)
(1) I costi complessivi dell’intervento, calcolati in base 

ai prezzi in vigore nel giugno 2013, da effettuarsi nella zona 
d’intervento, ammontano a Euro 4.371.546; essi comprendono 
la predisposizione della documentazione progettuale e quella 
di investimento, come pure le spese di costruzione delle opere 
d’urbanizzazione primaria. I costi di calcolo sono uguali ai costi 
complessivi.

Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo in Euro riferiti 
alle opere d’urbanizzazione di nuova costruzione

Voce Costi complessivi 
in EURO

Costi di calcolo 
in EURO

I fase
1. Parcheggi e strade 308.096 € 308.096 €
2. Rete idrica 177.143 € 177.143 €
3. Fognatura delle 
acque reflue 160.562 € 160.562 €
4. Fognatura meteorica 847.496 € 847.496 €
5. Illuminazione 
pubblica 159.961 € 159.961 €
6.a Sistemazione degli 
spazi esterni 1. fase 1.024.412 € 1.024.412 €
Totale I fase 2.677.670 € 2.677.670 €
Totale II fase
6.b Sistemazione degli 
spazi esterni – 2. Fase 1.693.876 € 1.693.876 €
Totale II fase 1.693.876 € 1.693.876 €
Totale I e II fase 4.371.546 € 4.371.546 €
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(2) Nel caso in cui il gestore della rete elettrica non si 
assuma l’obbligo di realizzare o ricostruire tale rete in maniera 
da garantire l’approvvigionamento della zona d’intervento, al 
soggetto passivo vengono conteggiati anche i costi di calcolo 
afferenti all’infrastruttura di nuova realizzazione, pari a Euro 
408.061.

(3) I costi complessivi e quelli di calcolo riguardanti le 
opere d’urbanizzazione esistenti ammontano a Euro 3.103.195, 
calcolati in base ai prezzi in vigore nel giugno 2013.

Tabella: Costi complessivi e costi di calcolo riferiti alle 
opere d’urbanizzazione esistenti

Opere d’urb. esistenti in EURO Quota
1. Rete viaria 2.329.486 € 75,06 %
2. Rete idrica 272.453 € 8,78 %
3. Fognatura delle acque reflue 345.321 € 11,13 %
4. Fognatura meteorica 147.004 € 4,74 %
5. Infrastruttura collettiva 8.931 € 0,29 %
Totale 3.103.195 € 100,00 %

.”

Articolo 3
L’articolo 8 viene modificato e recita come segue:

Articolo 8
(finanziamento dell’intervento)

“(1) Il Comune città di Capodistria garantisce i mezzi 
necessari per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione 
primaria mancanti, mediante la cessione di una quota di diritto 
di proprietà degli spazi della struttura con piscina olimpionica.

(2) La quota stimata degli oneri finanziari necessari per 
la realizzazione delle opere d’urbanizzazione viene garantita 
interamente dal partner privato, scelto in base a un bando di 
gara pubblico in conformità con le normative che disciplinano 
l’ambito del partenariato pubblico-privato.

(3) Al partner privato che sottoscrive col comune il contrat-
to di partenariato pubblico-privato e di realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione primaria dei terreni, si fa l’obbligo di costruire 
e sistemare le dette opere in modo da garantire una normale 
funzionalità della struttura e in conformità con il programma di 
realizzazione.

(4) Qualora sia il partner privato selezionato sia il commit-
tente ovvero proprietario della struttura polifunzionale siano te-
nuti a pagare l’onere d’urbanizzazione, tale onere commisurato 
può essere saldato mediante la cessione della quota di diritto 
di proprietà definita nell’offerta del partner privato, scelto con il 
bando di gara pubblico.

(5) Le condizioni, i criteri e le condizioni saranno definite 
nel bando di gara pubblico e saranno oggetto della documen-
tazione del bando.”

Articolo 4
L’articolo 9 viene modificato e recita come segue:

“Articolo 9
(calendario delle scadenze)

Il calendario approssimativo delle scadenze è il seguente:
Per la I fase:
– acquisizione del diritto reale sulle 

particelle a servizio della realizzazione delle 
opere d’urbanizzazione  già acquisito

– predisposizione della documentazio-
ne progettuale e tecnica  già predisposta

– realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione  a. 2013–2014

– collaudo tecnico e rilascio del certifi-
cato di agibilità  entro l’anno 2014

Per la II fase:
– acquisizione del diritto reale sulle 

particelle a servizio della realizzazione delle 
opere d’urbanizzazione  già acquisito

– predisposizione della documentazio-
ne progettuale e tecnica  già predisposta

– realizzazione delle opere 
d’urbanizzazione  nell’anno 2018

– collaudo tecnico e rilascio del certifi-
cato di agibilità

 entro l’anno 
2018.”

Articolo 5
L’articolo 12 viene modificato e recita come segue:

“Articolo 12
(costi di calcolo per unità riferiti alle opere d’urbanizzazione  

di nuova costruzione)
(1) I costi di calcolo di cui all’articolo 7 del decreto, ripartiti 

per superficie delle particelle edificali ovvero superficie plani-
metrica netta dei manufatti, sono le seguenti:

Tabella: costi di calcolo /unità relativi alle opere d’urbaniz-
zazione di nuova costruzione

Voce Cp(ij)  
(EURO/m2)

Ct(ij)  
(EURO/m2)

1. Parcheggi e strade 16,416 5,095
2. Rete idrica 9,438 3,205
3. Fognatura delle acque reflue 8,555 2,905
4. Fognatura meteorica 45,156 15,333
5. Illuminazione pubblica 8,523 2,894
6.a Sistemazione degli spazi  
esterni – 1. fase 54,582 18,534
Totale I fase 142,670 47,966
6.b Sistemazione degli spazi  
esterni – 2. fase 90,252 30,646
Totale II fase 90,252 30,646
Totale I e II fase 232,922 78,612

(2) La sistemazione integrale degli spazi esterni interes-
sa sia la I sia la II fase di sistemazione di detti spazi, tenendo 
conto che la II fase deve essere avviata quando la costruzione 
della struttura polifunzionale con piscina olimpionica abbia rag-
giunto almeno la IV fase di costruzione. L’obbligo di pagamento 
dell’onere di urbanizzazione relativo alla II fase di sistemazione 
degli spazi esterni scaturisce alla conclusione della II fase della 
sistemazione di detti spazi e può essere commisurato d’ufficio 
ai proprietari.”

Articolo 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 350-3/2009 
Capodistria, 11 luglio 2013 

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

2356. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo 
komunalne opreme na območju opremljanja 
»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)
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R A Z G L A Š A M 
A K T 

o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo 
komunalne opreme na območju opremljanja 

»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«

Št. 354-130/2013
Koper, dne 11. julija 2013

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 
ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave št. 40/00, 30/02 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 11. julija 2013 sprejel

A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo 
komunalne opreme na območju opremljanja 

»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta 
izgradnje komunalne opreme na območju opremljanja »večna-
menski objekt z olimpijskim bazenom« (v nadaljevanju: projekt) 
v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z 
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Poleg tega ta akt 
določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega 
partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način finan-
ciranja izvedbe projekta.

Javni partner je Mestna občina Koper. Zasebni partner je 
ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, izbranih po predvidenem 
postopku kot izvajalec projekta v javno-zasebnem partnerstvu.

II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA

2. člen
(javni interes)

Mestna občina Koper skladno z določili prve, tretje, enaj-
ste in trinajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) v povezavi z Načrtom razvojnih 
programov Mestne občine Koper za obdobje 2013–2016 s tem 
aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izgradnjo 
projekta.

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

3. člen
(predmet)

Predmet javno-zasebnega partnerstva je komunalna ure-
ditev območja opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim 
bazenom«.

Komunalna ureditev obsega:
– izgradnjo prometne infrastrukture,
– izgradnjo vodovodnega omrežja,
– izgradnjo fekalne kanalizacije,
– izgradnjo meteorne kanalizacije,

– izgradnjo javne razsvetljave in
– izvedbo zunanje ureditve.

4. člen
(izvedba projekta)

Za potrebe realizacije projekta bo javni partner zaseb-
nemu partnerju omogočil izvedbo gradbenih del na nepremič-
ninah javnega partnerja v obsegu in za obdobje, kot bo opre-
deljeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni 
gradnji bo zasebni partner zgrajeno infrastrukturo predal v last 
javnemu partnerju.

V zameno za zgrajeno infrastrukturo bo javni partner 
zasebnemu partnerju izročil v last del poslovnih površin v 
večnamenskem objektu z olimpijskim bazenom. Površine, ki 
jih bo pridobil zasebni partner, bodo opredeljene v pogodbi o 
javno-zasebnem partnerstvu.

5. člen
(obveznosti javnega partnerja)

Javni partner se zaveže na zasebnega partnerja po za-
ključeni gradnji prenesti del poslovnih površin v večnamenskem 
objektu z olimpijskim bazenom.

Javni partner zagotavlja projektno dokumentacijo in grad-
beno dovoljenje za celoten projekt, opredeljen v tretjem členu 
tega akta.

6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner prevzema obveznost izgradnje celotnega 
projekta skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po ter-
minskem planu, ki bo opredeljen v postopku izbire zasebnega 
partnerja.

Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti tudi financira-
nje projekta in pridobiti ustrezno upravno dovoljenje, potrebno 
za prevzem in delovanje zgrajenih objektov.

III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)

Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na ob-
seg tveganj in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno 
partnerstvo v skladu s 27. členom ZJZP izvede v obliki javno-
naročniškega razmerja.

IV. POSTOPEK IZBIRE ZASEBNEGA PARTNERJA  
IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR

8. člen
(postopek izbire)

Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpi-
sa, v odprtem postopku.

Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki 
Sloveniji in v Uradnem listu RS ter na spletni strani Mestne 
občine Koper.

V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transpa-
rentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.

9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)

Javni partner mora v postopku izbire zasebnega par-
tnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno 
ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva.

Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo 
zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljena 
lastna sredstva ali dostop do finančnih sredstev za realizacijo 
celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
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10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)

Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna me-
rila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor 
ekonomsko najugodnejšega kandidata.

V. POOBLASTILO

11. člen
(pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zaseb-
nega partnerja, izbiro zasebnega partnerja in podpis pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku skleni-
tve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.

VI. STROKOVNA KOMISIJA

12. člen
(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih prijav oziroma ponudb ter za pripravo strokovnega 
poročila, župan imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. 
Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko 
izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega podro-
čja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol-
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo 
s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 
52. člena ZJZP. Člana strokovne komisije, za katerega se 
ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega 
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku 
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija 
uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokov-
njake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji 
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim 
za uspešno izbiro zasebnega partnerja.

Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire zasebnega 
partnerja, ki ga izda župan.

VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE  
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

13. člen
(vzpostavitev)

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-za-
sebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe 
o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če 
izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu v roku 30 dni od njegove pravnomočnosti.

14. člen
(prenehanje)

Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolni-
tvijo vseh pogodbenih obveznosti partnerjev oziroma s potekom 
pogodbenega roka. Pogoji in način predčasnega prenehanja 
razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.

VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM 
PARTNERJEM

15. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)

Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se 
uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba 

mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva-
janje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, 
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki 
jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti 
poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-za-
sebnega partnerstva in tveganje izgradnje komunalne opreme.

V pogodbi se opredeli pravica nadzora javnega partnerja, 
dolžnost poročanja zasebnega partnerja, ter pogoji in način 
predčasnega prenehanja javno-zasebnega partnerstva.

Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem par-
tnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito 
zavarovanje javnega interesa.

IX. NAČIN FINANCIRANJA

16. člen
(način financiranja)

Financiranje izgradnje ter predaje komunalne infrastruktu-
re javnemu partnerju bo v celoti prevzel zasebni partner.

X. NADZOR

17. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vr-
šita župan in občinski svet.

18. člen
(veljavnost akta)

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

Št. 354-130/2013
Koper, dne 11. julija 2013

Župan
Mestne občine Koper 

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O 
L’ A T T O

di partenariato pubblico-privato privato 
finalizzato alla realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione primaria a servizio della 
zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale “Struttura 

polifunzionale con piscina olimpionica”

N. 354-130/2013
Capodistria, 11 luglio 2013

Il sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 40 della Legge 
sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta ufficiale della RS, 
n. 127/06, nel seguito: LPPP) ed in virtù dell’articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 
n. 40/00, 30/02 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 
67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Ca-
podistria, nella seduta del 11 luglio 2013, ha accolto il seguente
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A T T O
di partenariato pubblico-privato privato 
finalizzato alla realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione primaria a servizio della 
zona contemplata dal piano regolatore 
particolareggiato comunale “Struttura 

polifunzionale con piscina olimpionica”

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(contenuto)

Il presente atto ha come oggetto la constatazione della 
sussistenza di interesse pubblico nella contrazione di un rap-
porto di partenariato pubblico-privato riferito alla realizzazione 
del progetto finalizzato alla costruzione delle opere d’urbaniz-
zazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano 
regolatore particolareggiato comunale “Struttura polifunzionale 
con piscina olimpionica” (nel seguito: progetto) mediante una 
delle forme di partenariato, definite dalla legge che disciplina 
tale ambito. Il presente atto definisce inoltre l’oggetto, i diritti 
e gli obblighi del partner pubblico e privato, la procedura di 
selezione del medesimo e le modalità di finanziamento del 
progetto.

Il partner pubblico è il Comune città di Capodistria. Il part-
ner privato è una o più persone fisiche o giuridiche, scelte in 
qualità di esecutori del progetto secondo la procedura prevista.

II CONTENUTO E OGGETTO DEL PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 2
(interesse pubblico)

Il Comune città di Capodistria decide mediante il presente 
atto che, in conformità con le disposizioni dagli alinea primo, 
terzo, undicesimo e tredicesimo del secondo comma dell’artico-
lo 21 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – Legge sul 
bilanciamento delle finanze pubbliche) ed in relazione al Piano 
dei programmi di sviluppo del Comune città di Capodistria per 
il periodo 2013–2016, sussiste l’interesse pubblico nell’attua-
zione del progetto.

La maniera più efficace ed economica per soddisfare l’in-
teresse pubblico è la stipulazione di un contratto di partenariato 
pubblico-privato.

Articolo 3
(oggetto)

L’oggetto del partenariato pubblico-privato consiste nella 
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio 
della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato 
“struttura polifunzionale con piscina olimpionica”.

Le opere d’urbanizzazione primaria sono le seguenti:
– costruzione dell’infrastruttura viaria,
– costruzione della rete idrica,
– costruzione della fognatura delle acque reflue,
– costruzione della fognatura meteorica,
– costruzione dell’illuminazione pubblica e
– sistemazione degli spazi esterni.

Articolo 4
(realizzazione del progetto)

Al fine di realizzare il progetto, il partner pubblico con-
sentirà al partner privato di eseguire i lavori sugli immobili di 
proprietà del detto partner pubblico, nella misura e nei termini 
che verranno definiti nel procedimento di selezione del partner 

privato. A lavori conclusi, il partner privato cederà in proprietà 
al partner pubblico l’infrastruttura costruita.

Il partner pubblico contraccambierà il partner privato per 
l’infrastruttura costruita, cedendogli in proprietà parte degli 
spazi della struttura polifunzionale con piscina olimpionica. Gli 
spazi che saranno destinati al partner privato saranno definiti 
nel contratto di partenariato pubblico-privato.

Articolo 5
(obblighi del partner pubblico)

A lavori conclusi, il partner pubblico s’impegna a cedere 
in proprietà al partner privato parte degli spazi della struttura 
polifunzionale con piscina olimpionica.

Il partner pubblico assicura la documentazione progettua-
le e la concessione edilizia per l’intero progetto di cui all’articolo 
3 del presente atto.

Articolo 6
(obblighi del partner privato)

Il partner privato assume l’obbligo di costruire tutto quello 
che è previsto dal progetto, in conformità con i permessi am-
ministrativi vigenti e nel rispetto delle scadenze, definite nel 
procedimento di selezione del partner privato.

Il partner privato dovrà garantire tutti i fondi necessari per 
il finanziamento del progetto; egli dovrà ottenere inoltre tutti i 
permessi amministrativi necessari per acquisire ed abilitare gli 
edificati costruiti.

III FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 7
(forma di partenariato pubblico-privato)

Tenendo conto del contenuto e della natura del progetto, 
come pure della portata dei rischi e delle partecipazioni dei 
partner al medesimo, il partenariato pubblico-privato viene ese-
guito, in conformità con l'articolo 27 della LPPP, per il tramite di 
un rapporto di appalto pubblico.

IV PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ESECUTORE  
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E CONDIZIONI 

E CRITERI PER LA SELEZIONE

Articolo 8
(procedura di selezione)

Il partner privato viene selezionato in virtù di un bando di 
gara pubblico a procedura aperta.

Il bando di gara pubblico viene pubblicato sul Portale degli 
appalti pubblici della Repubblica di Slovenia e nella Gazzetta 
ufficiale della RS, nonché sul sito web del Comune città di 
Capodistria.

Durante la procedura di selezione, il partner pubblico 
deve valutare i candidati in maniera trasparente e paritaria.

Articolo 9
(condizioni per la selezione del partner privato)

Durante la procedura di selezione, il partner pubblico 
deve valutare la capacità economica, finanziaria e professio-
nale del candidato; egli deve verificare inoltre se dispone di un 
numero adeguato di dipendenti in grado di svolgere gli obblighi 
derivanti dal rapporto di partenariato pubblico-privato.

Nella procedura di selezione i candidati devono dimo-
strare di avere sufficienti referenze in materia e di disporre o di 
avere accesso ai fondi necessari per la realizzazione dell’intero 
progetto di partenariato privato-pubblico.
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Articolo 10
(criteri per la selezione del partner)

Il partner pubblico deve stabilire dei criteri chiari e traspa-
renti sulla base dei quali sarà possibile scegliere il candidato 
economicamente più vantaggioso.

V DELEGA

Articolo 11
(delega)

Si delega il sindaco ad attuare la procedura di selezione 
del partner privato, la selezione dell’esecutore del partenariato 
pubblico-privato, la sottoscrizione del contratto di partenariato 
pubblico-privato e tutte le altre pratiche relative al procedimento 
di stipulazione ed effettuazione del rapporto di partenariato 
pubblico-privato.

VI COMMISSIONE TECNICA

Articolo 12
(commissione tecnica)

Si nomina una commissione tecnica tenuta a predisporre 
e realizzare il bando di gara pubblico, l’esame e la valutazio-
ne delle domande ovvero offerte, come pure la stesura della 
relazione tecnica.

La commissione deve essere composta dal presidente 
e da almeno altri due membri. Tutti i membri della commissio-
ne devono avere almeno un'istruzione superiore e 5 anni di 
esperienza nel settore, in modo da poter garantire un lavoro 
professionale e tecnico.

Il presidente e i tutti gli altri membri devono essere idonei 
alle condizioni del quinto comma dell’articolo 52 della LPPP; 
l’adempimento dei requisiti viene attestato mediante la sotto-
scrizione di una dichiarazione di cui all’articolo 52 della LPPP. 
Se si constata che uno dei membri non è idoneo alle condizioni 
della precedente frase, egli deve essere dimesso dalla com-
missione; il membro dimesso deve essere immediatamente 
sostituito da un sostituto.

La commissione tecnica può avvalersi nella procedura di 
realizzazione ed attuazione del bando di gara pubblico dell’a-
iuto e della consulenza tecnico-professionale degli uffici tecnici 
operativi presso il partner pubblico o di esperti esterni. Possono 
essere membri della commissione anche esperti esterni indi-
pendenti che dispongono di conoscenze specifiche utili per 
un’ottimale selezione del partner privato.

La relazione rappresenta la base in virtù della quale si 
predispone l’atto di selezione del partner pubblico-privato che 
viene emesso dal sindaco.

VII ISTITUZIONE E CESSAZIONE DEL PARTENARIATO

Articolo 13
(istituzione)

I diritti e i doveri derivanti dal rapporto di partenariato 
pubblico-privato, scaturiscono a decorrere dalla stipulazione 
del contratto di partenariato pubblico-privato. L’atto di selezio-
ne cessa di valere, qualora il partner privato selezionato non 
sottoscriva il contratto di partenariato pubblico-privato entro 
30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 14
(cessazione)

Il rapporto di partenariato pubblico-privato cessa in se-
guito all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte 
dei partner ovvero alla scadenza del periodo contrattuale. Le 
condizioni e le modalità riguardanti una cessazione anticipata 
del rapporto di partenariato pubblico-privato vengono definite 
nel contratto.

VIII RAPPORTO TRA PARTENARIATO PUBBLICO  
E PRIVATO

Articolo 15
(diritti e doveri dei partner)

I diritti e i doveri del partner privato e di quello pubblico 
sono definiti nel contratto di partenariato pubblico-privato. Il 
contratto deve essere stipulato in modo da garantire un’ese-
cuzione proporzionata di tale partenariato; esso deve inoltre 
prevedere che ciascuno dei partner si assuma i rischi che 
meglio riesce a gestire. Il partner privato deve accollarsi in 
primo luogo i rischi derivanti dal finanziamento complessivo del 
progetto di partenariato pubblico-privato, come pure i rischi di 
realizzazione delle opere d’urbanizzazione.

Nel contratto si definisce il diritto di esercizio di vigilanza 
detenuto dal partner pubblico, come pure l’obbligo di relazio-
namento del partner privato e le condizione e modalità di ces-
sazione anticipata del rapporto di partenariato pubblico-privato.

Mediante il contratto di partenariato pubblico-privato, il 
partner pubblico si assume l’obbligo di elaborare i meccanismi 
dediti ad assicurare l’effettiva tutela dell’interesse pubblico.

IX MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 16
(modalità di finanziamento)

Il finanziamento della costruzione, come pure il trasferi-
mento delle opere d’urbanizzazione al partner pubblico, saran-
no interamente a carico del partner privato.

X VIGILANZA

Articolo 17
(vigilanza)

La vigilanza sull’attuazione del partenariato pubblico-pri-
vato viene svolta dal sindaco e dal consiglio comunale.

Articolo 18
(entrata in vigore)

Tale atto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 354-130/2013
Capodistria, 11 luglio 2013

Il sindaco
Comune città Capodistria

Boris Popovič m.p.

LJUBLJANA

2357. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2013

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/1, 14/13 
popr. in 46/13 – ZIPRS1314-A) ter 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 
27. seji dne 8. julija 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2013
1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 106/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
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»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in 
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 

proračuna 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 313.704.406

70 DAVČNI PRIHODKI 218.316.081
700 Davki na dohodek in dobiček 143.544.081
703 Davki na premoženje 68.576.300
704 Domači davki na blago 
in storitve 6.195.700
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 32.050.474
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 19.817.218
711 Takse in pristojbine 284.761
712 Globe in druge denarne kazni 3.433.000
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 639.922
714 Drugi nedavčni prihodki 7.875.573

72 KAPITALSKI PRIHODKI 29.438.212
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 6.072.299
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 23.365.913

73 PREJETE DONACIJE 481.280
730 Prejete donacije iz domačih virov 481.260
731 Prejete donacije iz tujine 20

74 TRANSFERNI PRIHODKI 32.507.687
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 6.252.097
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 26.255.590

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 910.672
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 910.672
788 Prejeta vračila sredstev 
iz proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 311.580.554
40 TEKOČI ODHODKI 49.719.315

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 14.385.075
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 2.361.178
402 Izdatki za blago in storitve 26.736.935
403 Plačila domačih obresti 4.600.000
409 Rezerve 1.636.127

41 TEKOČI TRANSFERI 155.724.887
410 Subvencije 10.183.689
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 50.137.003
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 13.478.410
413 Drugi tekoči domači transferi 81.925.785
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 91.010.313
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 91.010.313

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.126.038
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 1.147.646
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 13.978.392

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) 2.123.852

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih 
in drugih pravnih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 6.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 6.000.000
500 Domače zadolževanje 6.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 9.107.208
55 ODPLAČILA DOLGA 9.107.208

550 Odplačila domačega dolga 9.107.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –983.356

X. NETO ODPLAČILO DOLGA 
(VIII.-VII.) 3.107.208

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –2.123.852

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 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim 
kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2013 se določa v višini 320.687.762 eurov.«
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2. člen
V 9. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma lahko župan, na predlog Oddelka za finance 

in računovodstvo, odobri prerazporeditev sredstev ne glede 
na omejitve prerazporejanja določenih v tem členu, za plačila 
obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki 
niso vključene v sprejeti proračun.«

3. člen
V 25. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se 

lahko v letu 2013 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do 8 let,
– za namen: poplačila glavnice iz naslova kratkoročnega 

kredita in financiranje trajnih obratnih sredstev, refinanciranje 
sredstev pri nakupu mestnih avtobusov,

– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov.

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lah-

ko v letu 2013 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 9.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
RRA LUR se lahko v letu 2013 likvidnostno zadolži pod 

naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti do nakazila 

sredstev za EU projekte,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.«

4. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 

programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spre-
minjajo, ostanejo v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-143/2013-27
Ljubljana, dne 8. julija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o štipendiranju

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 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 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o štipendiranju
1. člen

V Odloku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10) se v 
prvem odstavku 6. člena na koncu druge in tretje alineje doda 
besedilo »in niso vpisani ponovno v isti letnik, ali v času dodatnega 
študijskega leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku 
izobraževalnega programa,«.

V četrti alineji prvega odstavka se za piko doda besedilo »Iz-
obraževanje v tujini mora potekati na tuji izobraževalni ustanovi, ki 
je akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) štu-
dijskega programa. V primeru transnacionalnega izobraževanja 
(izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija 
države, v kateri ima sedež) morata biti študijski program in izobra-
ževalna ustanova akreditirana v matični državi, v državi, kjer se 
program izvaja, pa mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z 
nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva.«.

V prvem odstavku 6. člena se doda nova peta alineja, ki 
se glasi:

»– štipendisti, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, 
lahko pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji 
stopnji ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega ali enovitega magistr-
skega študija in na podlagi kandidature na javnem razpisu, ne gle-
de na pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena odloka.«

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendij znaša:
– 110 eurov mesečno za dijake,
– 179 eurov mesečno za študente dodiplomskega izobraže-

vanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– 196 eurov mesečno za študente enovitega magistrskega 

študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– 213 eurov mesečno za študente podiplomskega izobra-

ževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, razen študentov 
enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki 
Sloveniji,

– 426 eurov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo 
v tujini.«

3. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi:
»Študenti, ki se izobražujejo v tujini morajo prijavi, poleg 

prilog iz prejšnjega odstavka, priložiti še:
– dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega 

študijskega programa v tujini,
– dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akre-

ditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni 
ustanovi.«.

4. člen
V tretjem odstavku 10. člena se na koncu dvanajste 

alineje se piko nadomesti z vejico in se doda besedilo »ki so 
pomembni za Ljubljano in njeno promocijo doma in v svetu, in 
prostovoljno delo.«.

5. člen
V 20. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, 

ki se glasi:
»Prostovoljno delo in drugi dosežki, ki so pomembni za Lju-

bljano in njeno promocijo, se dodatno točkujejo glede na predlo-
žena dokazila, in sicer prejme kandidat, ki se prijavlja za štipendijo 
za izobraževanje v Republiki Sloveniji, do 30 točk in kandidat, ki 
se prijavlja za štipendijo za izobraževanje v tujini, do 50 točk.«.

6. člen
V 30. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z 

vejico in se doda besedilo »oziroma do zaključka izobraževanja, 
če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«.

V drugem odstavku se na koncu odstavka pika nadomesti z 
vejico in se doda besedilo »oziroma do zaključka izobraževanja, 
če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledar-

skem letu, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraže-
vanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo, in v zaključnem 
letniku študija, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem 
mesecu študijskega leta oziroma do zaključka izobraževanja, če 
se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«

V šestem odstavku se dodata nov drugi stavek, ki se glasi: 
»Štipendistu, ki se izobražuje v Republiki Sloveniji in del študijske-
ga programa opravlja v tujini prek izmenjave, se štipendija za čas 
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trajanja izmenjave izplača vnaprej v enkratnem znesku, vendar 
največ do zaključka tekočega študijskega leta, če to izobraževanje 
traja najmanj en semester po pravilih izobraževalne institucije, v 
kateri se izobražuje v Republiki Sloveniji.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se izplačuje na transakcijski račun štipendista, 

odprt v Republiki Sloveniji.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti od-

stavek, ki se glasita:
»Štipendija se izplačuje tudi v času dodatnega študijske-

ga leta (absolventskega staža) do diplome oziroma magisterija, 
vendar v celotni dobi izobraževanja na prvi in drugi stopnji skupaj 
največ eno študijsko leto.

Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pri-
dobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraže-
valnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče 
šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje. 
Če je štipendist uspešno zaključi izobraževanje pred potekom 
dodatnega študijskega leta, mu pripada štipendija le do zaključka 
izobraževanja.«.

7. člen
V tretjem odstavku 31. člena se za četrto alinejo pika nado-

mesti z vejico in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj 

ali soustanovitelj zavoda.«

8. člen
V 32. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, 

da se glasi:
»– v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, iz vseh 

ocenjenih predmetov ni dosegel najmanj povprečne ocene 4,0, 
študent najmanj povprečne ocene 8,0, študent, ki se izobražuje v 
tujini, pa z njo primerljive ocene, razen v primeru, če je v šolskem 
oziroma študijskem letu, za katerega je prejemal štipendijo, z do-
sežki iz tega odloka dijak dosegel najmanj 4 točke oziroma študent 
najmanj 6 točk in je dijak iz vseh ocenjenih predmetov dosegel 
najmanj povprečno oceno 3,0, študent najmanj povprečno oceno 
7,0, študent, ki se izobražuje v tujini, z njo primerljivo oceno,«.

V prvem odstavku se v peti alineji pika nadomesti z vejico 
in se doda besedilo »oziroma ni izdelal letnika iz drugih uteme-
ljenih razlogov, kot so izjemne družinske in socialne okoliščine, 
neizpolnjene šolske ali študijske obveznosti zaradi višje sile, in so 
vplivali na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar 
dokazuje z dokazili.«.

9. člen
V 33. členu se na koncu prve alineje črta vejica in doda 

besedilo »in uspešno zaključi letnik ali dokonča izobraževanje, za 
katerega je prejemal štipendijo, in v roku 15 dni od začetka šolske-
ga oziroma študijskega leta oziroma v roku 30 dni po dokončanju 
izobraževanja o tem predloži dokazilo.«

10. člen
V prvem odstavku 34. člena se tretja alineja spremeni tako, 

da se glasi:
»– iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževalnega 

programa, za katerega je prejemal štipendijo, v roku, ki je določen 
z izobraževalnim programom, niti v času dodatnega študijskega 
leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku izobraže-
valnega programa,«.

V prvem odstavku se v peti alineji črta besedilo »o izpolnje-
vanju pogojev za štipendiranje«.

11. člen
35. člena se črta.

PREHODNA DOLOČBA

12. člen
Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene dijake 

in študente Mestne občine Ljubljana za določen izobraževalni 
program na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, 
št. 68/99 in 75/03) ali Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, 

št. 54/10), se ta štipendija izplačuje po tem pravilniku oziroma od-
loku in v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do zaključka 
programa izobraževanja, za katerega so pridobili to štipendijo.

Štipendisti iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo štipendijo 
za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge, če 
izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku 
izobraževanja, nadaljujejo izobraževanje na višji stopnji izobra-
ževanja v roku največ dveh let po zaključku izobraževanja, za 
katerega so prejemali štipendijo, in oddajo vlogo za nadaljevanje 
štipendiranja na višji stopnji izobraževanja v roku dveh mesecev 
po začetku študijskega leta. Za nadaljevanje štipendiranja se 
uporabljajo določbe odloka, ki velja v času uveljavljanja pravice 
do štipendije.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 603-161/2013-4
Ljubljana, dne 8. julija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2359. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe na področju zobozdravstva 
odraslih, splošne medicine, fizioterapije 
in ginekologije na podlagi vloge

Na podlagi 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS, 15/08 – ZpacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) 
ter 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 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel

S K L E P
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 

na področju zobozdravstva odraslih, splošne 
medicine, fizioterapije in ginekologije  

na podlagi vloge

1. člen
Organ mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen 

za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), podeli 
koncesijo na področju zobozdravstva odraslih (5,30 programa), 
splošne medicine (4,50 programa), fizioterapije (1,50 progra-
ma) in ginekologije (0,20 programa) na podlagi vloge.

2. člen
Koncesija iz 1. člena tega sklepa se podeli za določen 

čas, za dobo 1 leta.

3. člen
Koncesija iz 1. člena tega sklepa se podeli ob soglasju 

ministrstva, pristojnega za zdravje. Pred podelitvijo koncesije 
pristojni organ pridobi mnenje Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije in pristojne zbornice ali strokovnega združenja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 170-38/2009-57
Ljubljana, dne 8. julija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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VLADA
2360. Uredba o načinu določanja in višini letne 

dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni 
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu določanja in višini letne dajatve  

za uporabo vozil v cestnem prometu

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa način določanja in višino letne daja-
tve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za 
posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in 
priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev).

(2) Ta uredba določa tudi način poročanja o pobrani letni 
dajatvi.

2. člen
(višina letne dajatve po kategorijah vozil)

(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije 
oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem 
besedilu: vozilo) glede na podatke, razvidne iz evidence regi-
striranih vozil in znaša za:

1. motorno kolo (L3e – motorno kolo, L4e – motorno tri-
kolo, L5e – motorno trikolo in L7e – štirikolo) glede na delovno 
prostornino njegovega motorja:

Delovna prostornina motorja  
(cm3)

Letna dajatev  
(v EUR)

do vključno 125 13,00
nad 125 do vključno 500 21,00
nad 500 do vključno 1.000 29,00
nad 1.000 33,00

2. vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil 
za prevoz oseb in stvari (M1 – osebni avtomobil), razen vozil 
iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh 
kategorij z obliko nadgradnje: »SA – bivalno vozilo«, glede na 
delovno prostornino njihovega motorja:

Delovna prostornina motorja  
(cm3)

Letna dajatev  
(v EUR)

do vključno 1.350 62,00
nad 1.350 do vključno 1.800 96,00
nad 1.800 do vključno 2.500 153,00
nad 2.500 do vključno 3.000 282,00
nad 3.000 do vključno 4.000 452,00
nad 4.000 565,00

3. avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus) glede na število 
sedežev:

– 3,16 EUR/sedež;
4. tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na največjo 

dovoljeno maso:
– do vključno 4 t  101,94 EUR;
– več kot 4 t  22,86 EUR/t;
5. vlečno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na nazivno 

moč njegovega motorja:
– do vključno 190 kW  5,37 EUR/kW;
– več kot 190 kW  1019,37 EUR/vozilo;
6. priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpri-

klopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno 
skupno maso:

– do vključno 2 t  38,22 EUR;
– več kot 2 t  19,11 EUR/t.

Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev 
ne plača, ker je vključena pri vlečnih vozilih kategorij N1, N2 
in N3;

7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne 
namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtole-
stev«, »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, 
»Elektroagregat«, »Kompresor«, »Komunalno«, »Laboratorij«, 
»Za pripravo bitumna«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno 
vozilo«, po kategorijah:

– N1  55,00 EUR;
– N2  110,00 EUR;
– N3  165,00 EUR.
Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno 

vozilo z obliko nadgradnje: »SG« z dodatnim opisom nadgra-
dnje »Univerzalno«;

8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne 
namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, 
»Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, 
»Kompresor«, »Kuhinja«, »Za estrihe«, »Komunalno«, »Labo-
ratorij«, »Za vleko poškodovanih vozil«, »Za pripravo bitumna«, 
»Za signalizacijo«, »RTV«, »Toaletno«, »Za polaganje kablov« 
ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:

– O2   39,60 EUR;
– O3   77,00 EUR;
– O4  110,00 EUR;
9. pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nad-

gradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo šol vožnje z doda-
tnim opisom: »Avto šola« ali »Šola vožnje«:

– M1 in N1  60,00 EUR;
– M2 in N2  84,00 EUR;
– M3 in N3  120,00 EUR.
(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka 

veljajo za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim 
opisom: »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z 
dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraci-
ji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 7. točke 
prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na določbe 6. točke prvega odstavka tega 
člena veljajo za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko 
nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za 
posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajal-
na«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v 
potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz 
čebel«, »za prevoz konj« določbe 8. točke prvega odstavka 
tega člena.

(4) Za vozilo, ki je uvrščeno med starodobna vozila, se 
obračuna letna dajatev v višini 20 % od dajatve za vozilo enake 
kategorije brez upoštevanja določb 3. in 4. člena te uredbe.

3. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil)
(1) Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), katerih motor 

ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO 4, se letna daja-
tev iz prejšnjega člena zniža, in sicer:

– EURO 5: za 25 % in
– EURO 6 ali višje zahteve: za 35 %.
(2) Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emi-

sijskim zahtevam EURO 4, se višina letne dajatve iz prejšnjega 
člena zviša, in sicer:

– EURO 3: za 10 %,
– EURO 2: za 20 %,
– EURO 1: za 30 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 40 %.
(3) Šteje se, da vozilo N1 ustreza emisijskim zahtevam 

EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januarjem 2001, 
EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje pred 1. okt-
obrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom 
ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil, na podlagi 
potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da 
vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emi-
sijskih zahtevah EURO 1 oziroma EURO 2 oziroma EURO 3.
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4. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil)

(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorije N2 in N3 ter 
M2 in M3), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od 
EURO IV, se letna dajatev iz 2. člena zniža, in sicer:

– EURO V: za 25 % in
– EURO VI ali višje zahteve: za 35 %.
(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ne ustre-

za emisijskim zahtevam EURO IV, se višina letne dajatve iz 
2. člena zviša, in sicer:

– EURO III: za 10 %,
– EURO II: za 20 %,
– EURO I: za 30 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 40 %.
(3) Šteje se, da vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena 

ustreza emisijskim zahtevam EURO II, če je bilo prvič registrira-
no pred 1. oktobrom 2001, za EURO I pred 1. oktobrom 1996 in 
za EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1993. Drugačna uvrstitev 
se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco 
registriranih vozil, na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziro-
ma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede 
emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO I oziroma 
EURO II oziroma EURO III.

5. člen
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila)

Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z zračnim ali 
temu enakovrednim vzmetenjem v skladu s predpisi, ki ure-
jajo področje ugotavljanja skladnosti vozil, se letna dajatev 
iz 2. člena te uredbe, ob upoštevanju 3. oziroma 4. člena te 
uredbe, zniža za 15 %.

6. člen
(tehnični podatki o vozilu)

(1) Za potrebe določanja višine letne dajatve po tej uredbi 
se upoštevajo tehnični podatki o vozilu, ki so razvidni iz eviden-
ce registriranih vozil.

(2) Če podatek o največji dovoljeni masi vozila, vpisan v 
dokumentih vozila, izražen v tonah, ni celo število, se za po-
trebe uvrščanja v posamezno skupino po tej uredbi, ta masa 
zaokroži navzgor na celo število.

7. člen
(primerjava letne dajatve z najnižjo določeno)

(1) Če izračunana letna dajatev za tovorna vozila ali sku-
pine vozil znaša manj, kot to določa Priloga I Zakona o letni 
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 57/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), je treba določiti letno 
dajatev v višini, kot jo določa za tovorna vozila oziroma skupine 
vozil navedena priloga.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa izračunana letna 
dajatev za vozila iz 7. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te 
uredbe ter za vozila iz drugega odstavka 2. člena te uredbe 
lahko znaša tudi manj, kot to določa Priloga I k zakonu.

8. člen
(vplačevanje nižje letne dajatve)

Nižja letna dajatev za vozila s statusom starodobnega 
vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena zakona, se obra-
čuna in vplača v postopku vplačevanja letne dajatve v skladu 
z 9. členom zakona.

9. člen
(strokovna pomoč in nadzor)

Direkcija Republike Slovenije za ceste zagotavlja stro-
kovno pomoč pri izvajanju te uredbe in nadzira njeno izvajanje.

10. člen
(letno poročilo o pobrani letni dajatvi)

(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi za 
vsako koledarsko leto letno poročilo o pobrani letni dajatvi na 
podlagi podatkov iz evidence registriranih vozil in ga najpo-
zneje do konca februarja naslednjega leta predloži ministru, 
pristojnemu za promet.

(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni 
naslednji podatki:

– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobra-
nih dajatev po posameznih kategorijah in podkategorijah vozil 
iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;

– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne 
dajatve po 3., 4. in 5. členu te uredbe in znesek znižanja letne 
dajatve, po posameznih kategorijah vozil;

– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne 
dajatve po 8. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, 
po posameznih kategorijah vozil;

– število vozil, za katera se letna dajatev ne plačuje, po 
posameznih alinejah prvega odstavka 6. člena zakona;

– število vozil, za katera je bila uveljavljena oprostitev 
plačila letne dajatve po posameznih alinejah prvega odstavka 
7. člena zakona;

– število in znesek vračil vplačane letne dajatve.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
(dokončanje postopkov vračil sorazmernega deleža 

vplačanega zneska letne dajatve)
Za dokončanje postopkov vračil sorazmernega deleža 

vplačanega zneska letne dajatve se uporabljajo predpisi, ki so 
bili veljavni na dan plačila letne dajatve.

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 80/12).

13. člen
(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati 15. julija 2013.

Št. 00729-30/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-2430-0083

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2361. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza 
potnikov po železnici v notranjem potniškem 
prometu

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli 
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) 
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere 
se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 
17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov  

po železnici v notranjem potniškem prometu

1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni-

škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in so 
veljale na tržišču na dan 23. julij 2013, se določijo kot najvišje.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do-

ločitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem 
potniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/12).

3. člen
Ta uredba začne veljati 24. julija 2013.

Št. 00726-17/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-2130-0021

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2362. Uredba o spremembi Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih  
v organih javne uprave in v pravosodnih organih

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13 in 
51/13) se v 13. členu enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– V Ministrstvu za zunanje zadeve:
Direktorat za bilateralo in evropske zadeve
Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo

Direktorat za gospodarsko diplomacijo
Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in hu-

manitarno pomoč
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

ministrstva se uskladi z določbo te uredbe najkasneje v dveh 
mesecih od njene uveljavitve.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00717-20/2013
Ljubljana, dne 11. julija 2013
EVA 2013-2030-0080

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

POPRAVKI

2363. Popravek Sklepa o spremembah 
in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio  

Viba film Ljubljana

V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustano-
vitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 53/13) se v prvem odstavku 13. člena besedilo 
»12. člena« pravilno glasi »10. člena«.

Št. 00716-4/2013
Ljubljana, dne 12. julija 2013

Vlada Republike Slovenije

Tanja Šarabon l.r.
Generalna sekretarka
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