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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3818. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Uradu Združenih 
narodov in drugih mednarodnih organizacijah 
v Ženevi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Uradu Združenih 

narodov in drugih mednarodnih organizacijah  
v Ženevi

Matjaža Kovačiča, izrednega in pooblaščenega velepo-
slanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri 
Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah 
v Ženevi, odpoklicujem s 1. januarjem 2014.

Št. 501-04-49/2013-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3819. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Uradu Združenih 
narodov in drugih mednarodnih organizacijah 
v Ženevi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17. a člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) 
izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Uradu Združenih 

narodov in drugih mednarodnih organizacijah  
v Ženevi

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo 
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Zdru-
ženih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi 
postavim Vojislava Šuca.

Št. 501-03-43/2013-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3820. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski 
republiki Bangladeš

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Ljudski republiki Bangladeš

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju 
postavim Darjo Bavdaž Kuret.

Št. 501-03-44/2013-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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3821. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki 
Bolgariji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Republiki Bolgariji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Bolgariji s sedežem v Budimpešti postavim 
mag. Ksenijo Škrilec.

Št. 501-03-45/2013-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3822. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje 

pomembnejših dosežkov delovanja društva 
za podelitev statusa društva v javnem interesu 
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih 
(Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja 
minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje 

pomembnejših dosežkov delovanja društva  
za podelitev statusa društva v javnem interesu 

na področju kmetijstva, gozdarstva  
in razvoja podeželja

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnej-
ših dosežkov delovanja društva, ki je dalo vlogo za podelitev 
statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, goz-
darstva in razvoja podeželja.

2. člen
(pomembnejši dosežki)

Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje delo-
vanje društva, če njegovo delovanje presega interese njegovih 
članov, prispeva k razvoju in ohranjanju področja, na katerem 
deluje, in nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih 
ustanov ali mreže nevladnih organizacij.

3. člen
(društvo, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva  

in razvoja podeželja)
(1) Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delo-

vanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, 
opredeljene v prejšnjem členu, če izpolnjuje vsaj štiri od na-
slednjih kriterijev:

– razvija in izvaja programe ter projekte, ki prispevajo k 
razvoju podeželja,

– razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši pre-
poznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov 
in izdelkov ter gozdnih sortimentov,

– sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov 
lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov 
na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,

– vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik nefor-
malnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna 
srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali ra-
zvoja podeželja,

– razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k 
usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov,

– v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali po-
oblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali 
tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja po-
deželja,

– tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi stro-
kovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja,

– se vključuje v priznano rejsko organizacijo,
– v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publika-

cijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
– vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elek-

tronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali 
drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju 
kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,

– je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdar-
stvu in razvoju podeželja,

– v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali 
nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju 
kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,

– izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki 
ureja prostovoljstvo.

(2) Društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, 
izvaja čebelarski pašni red in društvu, ki skladno s predpisom, 
ki ureja živinorejo, izvaja rejski program kot priznana rejska 
organizacija, se podeli status delovanja v javnem interesu brez 
ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.

4. člen
(dokazila)

Društvo lahko izkaže kriterije iz prejšnjega člena s poro-
čilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o 
društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) 
z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega 
kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate 
svojega delovanja v javnem interesu (objave v strokovni litera-
turi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medi-
jev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, 
priznanja ali priporočila).

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki podelitve statusa društva, ki deluje v javnem in-
teresu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
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ki so bili uvedeni pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, se 
končajo po določbah tega pravilnika.

6. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-367/2013
Ljubljana, dne 11. decembra 2013
EVA 2013-2330-0167

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

3823. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, 
ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij 
ali paketov

Na podlagi četrtega odstavka 120. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja mini-
ster za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

P R A V I L N I K
o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni  

do posebnih cenovnih opcij ali paketov

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa kategorije potrošnikov z nizkimi do-
hodki oziroma s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do tega, 
da jim izvajalec univerzalne storitve ponudi cenovne opcije ali 
pakete, ki se razlikujejo od tistih, ki jih sicer zagotavlja pod 
normalnimi komercialnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: ugo-
dnejše cenovne opcije ali paketi).

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, ka-
kor je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon) in v zakonu, 
ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

3. člen
(potrošnik z nizkimi dohodki)

Za potrošnika z nizkimi dohodki se šteje naročnik storitev 
iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka 115. člena zakona, 
ki nima zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih 
življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

4. člen
(potrošnik s posebnimi potrebami)

(1) Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje naročnik 
storitev iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka 115. člena 
zakona, ki je invalid z eno od naslednjih ugotovljenih telesnih 
okvar:

– najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube vida,
– najmanj 60 % telesna okvara zaradi izgube sluha ali
– najmanj 80 % telesna okvara zaradi seštevka več tele-

snih okvar, pri čemer mora biti ena od njih najmanj 70 %.
(2) Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje tudi 

naročnik storitev iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka 

115. člena zakona, ki je zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik 
otroka s posebnimi potrebami.

5. člen
(dokazovanje upravičenosti)

(1) Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika se 
dokazuje:

– z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke,

– z odločbo, s katero je podeljena pravica do invalidske-
ga dodatka ali pravica do družinskega dodatka ali pravica do 
oskrbnine po zakonu, ki ureja vojne invalide,

– z odločbo, s katero je podeljena pravica do veteranske-
ga dodatka po zakonu, ki ureja vojne veterane, ali

– z odločbo, s katero je podeljena pravica do nadomestila 
za invalidnost v skladu z zakonom, ki ureja oblike družbenega 
varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno 
prizadetih oseb.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena tega pravil-
nika se dokazuje:

– z odločbo ali sklepom pristojnega organa, s katerim 
je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo 
pravice invalidov,

– z odločbo oziroma potrdilom o priznanem odstotku 
vojne invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo vojne invalide,

– z mnenjem izvedenskega organa Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali

– z odločbo o usmeritvi skladno z zakonom, ki ureja 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, potrdilom upravne 
enote o članih gospodinjstva na začasnem ali stalnem naslovu 
naročnika in rojstnim listom ali dokončno odločbo pristojnega 
organa o skrbništvu ali rejništvu.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do poseb-
nih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05, 92/10 
in 109/12 – ZEKom-1).

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-92/2013
Ljubljana, dne 13. novembra 2013
EVA 2013-3330-0088

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister  

za izobraževanje, znanost in šport

Št. 00720-20/2013/7
Ljubljana, dne 11. decembra 2013

Soglašam!

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica  

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti
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3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi 
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 
96/12 – ZPIZ-2) izdaja minister za obrambo

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

o priznanjih Ministrstva za obrambo

1. člen
V Pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni 

list RS, št. 41/07, 4/11 in 86/11) se v celotnem pravilniku, razen 
v 4., 7., 15., 22., 24. in 69. členu, beseda »srebra« v vseh sklo-
nih nadomesti z besedo »bakra« v ustreznem sklonu.

2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za bese-

dama »spominska priznanja« postavi pika in črta besedilo »in 
spominski pečatni prstan.«.

3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »organizacij-

skim enotam ministrstva« nadomesti z besedilom »notranjim 
organizacijskim enotam in organom v sestavi ministrstva (v 
nadaljnjem besedilu: organizacijskim enotam ministrstva)«.

V drugem odstavku se črtajo beseda »praviloma«, be-
sedilo »spominskega pečatnega prstana,« in besedilo »male 
sablje Slovenske vojske, malega noža Slovenske vojske in«. 
Na koncu odstavka se črta pika in doda besedilo »ter priznanj 
poveljstev, enot in zavodov iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena.«.

4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Častni vojni znak je izdelan iz srebra in 
pozlačen.«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se 
glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s 
prozornim poliestrskim emajlom.«

5. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so 
prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«

6. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so 
prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«

7. člen
V 18. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku za be-

sedilom »zavodom Slovenske vojske« doda vejica ter besedilo 
»organizacijskim enotam ministrstva«.

8. člen
V 19. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda 

nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, 
so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.

9. člen
V 22. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so 
prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.

10. člen
V 24. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so 
prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.

11. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku za besedo »podeli« 

doda besedilo »pripadnikom Slovenske vojske,«.

12. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda 

nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, 
so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.

13. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestne oznake za medaljo načelnika General-

štaba Slovenske vojske so:
– za zlato medaljo načelnika Generalštaba Slovenske 

vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto 
rumene barve in na sredini pomanjšano priznanje zlate barve;

– za srebrno medaljo načelnika Generalštaba Slovenske 
vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto ru-
mene barve in na sredini pomanjšano priznanje srebrne barve;

– za bronasto medaljo načelnika Generalštaba Slovenske 
vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto 
rumene barve in na sredini pomanjšano priznanje bronaste 
barve;

– za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske 
moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto rumene 
barve.

(2) Nadomestna oznaka za zlato, srebrno in bronasto 
medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske, podeljeno 
za zasluge v vojni, ima na levi in desni strani črto rumene 
barve ter v sredini pomanjšano priznanje z meči v zlati, srebrni 
ali bronasti barvi. Nadomestna oznaka za medaljo načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske, podeljeno za zasluge v vojni, 
ima na levi in desni strani črto rumene barve ter v sredini po-
manjšano priznanje z meči patinaste barve.«.

14. člen
V 45. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so 
prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.

15. člen
V 48. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspe-

he se lahko podeli vojakom ob uspešnem zaključku temeljnega 
vojaškega strokovnega usposabljanja za dosežene rezultate 
in vojakom stalne in rezervne sestave Slovenske vojske za 
enkratna dejanja, ki pripomorejo k večjemu ugledu enote.«.

16. člen
V 49. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za be-

sedilom »za dosežene uspehe je« doda besedilo »izdelana iz 
bakra in je«.

17. člen
V 51. členu se v drugem odstavku črta besedilo », kova-

nec Obveščevalno varnostne službe«.

18. člen
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »zaposlenemu 

ali nekdanjemu javnemu uslužbencu Obveščevalno varnostne 
službe« nadomesti z besedo »posameznikom«.

19. člen
V 53. členu se črta besedilo »javnemu uslužbencu Obve-

ščevalno varnostne službe«.

20. člen
V 54. členu se za besedilom »vseh treh stopenj je« doda 

besedilo »izdelan iz bakra in je«. Na koncu se doda nov stavek, 
ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevleče-
na s prozornim poliestrskim emajlom.«.
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21. člen
V 56. členu se besedilo »javnemu uslužbencu Obvešče-

valno varnostne službe« nadomesti z besedo »posamezniku«.

22. člen
Oddelek »14.3 Kovanec Obveščevalno varnostne služ-

be« se črta.
Dosedanji oddelek »14.4 Plaketa Obveščevalno varno-

stne službe« postane oddelek »14.3 Plaketa Obveščevalno 
varnostne službe«.

23. člen
57. in 58. člen se črtata.

24. člen
V 65. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Priznanja vseh treh stopenj so izdelana 
iz bakra.«.

25. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zasluge ali uspehe na obrambnem področju se 

lahko pripadnikom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem 
ministrstva podari hladno orožje.

(2) Za hladno orožje se po tem pravilniku štejejo veli-
ka sablja Ministrstva za obrambo, mala sablja Ministrstva za 
obrambo in nož Ministrstva za obrambo.

(3) Velika sablja Ministrstva za obrambo se podeli častni-
kom Slovenske vojske ob povišanju v čin brigadir.

(4) Mala sablja Ministrstva za obrambo in nož Ministrstva 
za obrambo se lahko podelita po desetih letih neprekinjene 
službe v ministrstvu.

(5) Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli 
pripadnikom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem mini-
strstva za izjemne zasluge in uspehe pri izvajanju nalog, pove-
zanih s krepitvijo in razvojem obrambnega sistema Republike 
Slovenije. Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli 
tudi predstavnikom prijateljskih držav, vojaških ali mednarodnih 
organizacij za njihove zasluge pri krepitvi obrambnega sistema 
Republike Slovenije.

(6) Nož Ministrstva za obrambo se lahko podeli pripadni-
kom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem ministrstva za 
pomembne uspehe pri opravljanju dolžnosti na obrambnem 
področju.«.

26. člen
V 73. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov 

stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so 
prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.

Tretji in peti odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

27. člen
V 74. členu se v prvem odstavku črta besedo »dolgole-

ten« in doda nov stavek, ki se glasi: »Strelno orožje se lahko ob 
upoštevanju pogojev iz prejšnjega stavka podeli po petnajstih 
letih neprekinjene službe v ministrstvu.«.

28. člen
Oddelek »21. Spominski pečatni prstan« se črta.
Dosedanji oddelek »22. Spominska priznanja« postane 

oddelek »21. Spominska priznanja«.

29. člen
76. in 77. člen se črtata.

30. člen
V 78. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Spominsko priznanje je izdelano iz bakra. Poglo-

bljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim 
poliestrskim emajlom.«.

31. člen
V 80. členu se v prvem odstavku črta sedemnajsta alinea, 

ki se glasi:
»– spominski pečatni prstan;«.
Dosedanja osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea 

postanejo sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea.
V tretjem odstavku se črta besedilo », spominskih peča-

tnih prstanov«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »male sablje Sloven-

ske vojske, malega noža Slovenske vojske,«.

32. člen
V 82. členu se v prvem odstavku črta besedilo », spomin-

skega pečatnega prstana«.

33. člen
V 90. členu se v prvem odstavku za besedo »pomemb-

nosti« doda besedilo »glede nošenja nadomestne oznake«. 
Črtata se petnajsta in dvajseta alinea.

Dosedanja šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devet-
najsta, enaindvajseta in dvaindvajseta alinea postanejo pet-
najsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in 
dvajseta alinea.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

34. člen
V 95. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Evidenco podeljenih priznanj iz tretjega odstavka 

2. člena tega pravilnika, razen priznanj, ki jih podeljuje na-
čelnik Generalštaba Slovenske vojske, vodijo operativna in 
njim enaka poveljstva, bataljoni, njim enake ali višje enote 
in zavodi.«.

KONČNA DOLOČBA

35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-9/2013-17
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-1911-0024

Roman Jakič l.r.
Minister

za obrambo

3825. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o spremembah Pravilnika o šolah vožnje 
in vodenju registra šol vožnje

Na podlagi 1., 2., 3., 9. in 10. točke prvega odstavka 
14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja 
minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o spremembah 

Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra  
šol vožnje

1. člen
V Pravilniku o spremembah Pravilnika o šolah vožnje 

in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 38/13) se v 
3. členu številka »2013« nadomesti z »2018«.



Stran 12102 / Št. 105 / 16. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-401/2013
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
EVA 2013-2430-0123

Samo Omerzel l.r.
Minister 

za infrastrukturo in prostor

3826. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove »FUNDACIJA AURA, ustanova 
za pomoč invalidnim osebam«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena 
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi predloga 
za izdajo soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom 
»FUNDACIJA  AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«, 
s sedežem Dekani 4 A, 6271 Dekani, izdaja naslednjo

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove 
»FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč 

invalidnim osebam«

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove z 
imenom »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim 
osebam«, s katerim sta ustanovitelja Valter Matkovič, Dekani 
4 A, 6271 Dekani in Aleksandra Matkovič, Cesta na Lenivec 8, 
6210 Sežana, ustanovila ustanovo z imenom »FUNDACIJA 
AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«, s sedežem 
Dekani 4 A, 6271 Dekani, o čemer je notarka Mojca Tavčar 
Pasar, Lucija, Obala 114, 6320 Portorož, dne 10. 10. 2013 
izdala notarski zapis, opr. št.: SV 918/13.

2. Namen ustanove je:
– organizacija dobrodelnih prireditev z namenom zbiranja 

sredstev namenjenih delovanju ustanove,
– pomoč in vzpodbujanje delovanja programov s temelj-

nim ciljem pomoči obravnave invalidov in njihovih družinskih 
članov,

– pridobivanje sredstev za obnovo obstoječih programov, 
pridobitev novih postopkov, ko so potrebni za izvajanje celovite 
obravnave invalidov, na področju svetovanja, njihovega zdra-
vljenja, rehabilitacije ter reintegracije,

– pomoč in vzpodbujanje programov za izobraževanje 
strokovnih delavcev, prostovoljcev, laičnih delavcev ter pomoč 
pri financiranju dopolnilnega izobraževanja tistih, ki delajo z 
invalidi,

– podpora in pomoč pri organizaciji skupin za samopo-
moč,

– dodeljevanje materialne in denarne pomoči invalidom, 
ki se znajdejo v socialni stiski,

– nudenje vseh oblik pomoči invalidom pri rehabilitaciji,
– nudenje pomoči invalidom pri iskanju zdravniške pomoči 

in rehabilitacije v tujini,
– nudenje pomoči invalidom in s tem prispevanje k vzpo-

stavitvi enakih možnosti pri dostopnosti izobraževanja,
– razvijanje pripravljenosti za pomoč invalidom in ustvar-

janje višje ravni občečloveške solidarnosti.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sred-

stva v višini 1.000,00 eurov.
4. V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave:

– Valter Matkovič, Dekani 4 A, 6271 Dekani,
– Goran Jagodnik, Šolska ulica 25, 6000 Koper,
– Marco Arduini, Basovizza 259, 34149 Trst, Republika 

Italija.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list 

RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
stroške objave izreka te odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.

Št. 007-95/2013/5
Ljubljana, dne 9. decembra 2013
EVA 2013-2611-0085

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3827. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne 
železniške infrastrukture Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 15.d člena in druge alineje 
tretjega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter dru-
ge točke prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10, 67/11 in 22/13) Javna 
agencija za železniški promet Republike Slovenije izdaja

A K T
o določitvi uporabnine za uporabo javne 

železniške infrastrukture Republike Slovenije

1. člen
S tem aktom se določa uporabnina za uporabo javne 

železniške infrastrukture Republike Slovenije, ki jo uporabljajo 
prosilci/prevozniki za izvajanje prevoznih storitev v železniškem 
prometu. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov vzdrže-
vanja infrastrukture, ki jih izkazuje upravljavec infrastrukture.

2. člen
Uporabnina se zaračunava za vsako dodeljeno vlakovno 

pot z uporabo sledeče formule:

pri čemer pomeni:

U uporabnina za dodeljeno vlakovno pot

Qvlkm (vv,i)

število opravljenih vlakovnih kilometrov po 
posameznih kategorijah prog (i) in z istim 
vlečnim vozilom (vv)

Cvlkm cena za vlakovni kilometer

Pi ponder kategorije prog (i)

Fvv koeficient kategorije vlečnih vozil (vv)

Cvp
cena dodatka ali odbitka za vrsto prometa 
(odvisna od vrste vlaka)
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Vrednosti vhodnih elementov:
– Ponderji proge (Pi):

KATEGORIJA PROGE (i) R1 R2 R3 R4 G1 G2 G3

PONDER (Pi) 0,411 0,587 0,542 0,531 0,788 1,104 1,000

– Cena za vlakovni kilometer (Cvlkm) znaša 1,133 €.
Cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
– Faktor klasifikacije vlečnih vozil (Fvv):

– kategorija A …………… 0,95
– kategorija B …………… 1,00
– kategorija C …………… 1,00.

Tabele:
Serija Masa (t) Ekvivalent (Ki) Kategorija

SŽ 342 81 0,844 B
SŽ 363 115 1,000 C
SŽ 541 87 0,864 B
SŽ 732 44 0,773 A
SŽ 642 64 0,801 A
SŽ 643 66 0,805 A
SŽ 644 90 0,875 B
SŽ 661 108 0,959 C
SŽ 664 113 0,988 C

ÖBB 1216 87 0,864 B
ÖBB 2016 80 0,841 B

1891 87 0,864 B
0 80 0,841 B

Serija Masa (t) Ekvivalent (Ki) Kategorija
SŽ 310 164 0,868 B
SŽ 311 214 1,000 C

SŽ 312-000 88 0,777 A
SŽ 312-100 114 0,796 A

SŽ 711 97 0,782 A
SŽ 713 70 0,768 A
SŽ 813 76 0,771 A
9999 0 0 0

Masa vlečnih vozil se upošteva pri izračunu uporabnine.
– Dodatki in odbitki glede na vrsto prometa (Cvp):

tovorni vlaki do 1.000 ton 0,72
tovorni vlaki od 1.001 do 1.500 ton 1,00
tovorni vlaki od 1.501 do 1.750 ton 1,24
tovorni vlaki od 1.751 do 2.000 ton 1,55
tovorni vlaki nad 2.000 ton 1,86
tovorni vlaki (nabiralni, krožni in industrijski vlaki) 0,10
potniški vlaki z nagibno tehniko 0,83
potniški vlaki v klasični sestavi 
(lokomotiva + vagoni) 0,61

motorne potniške garniture 0,60
avtovlak skozi Bohinjski predor 0,30
ostali avtovlaki 0,42
vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (načrtovano 
vzdrževanje, vzdrževanje zaradi naravnih 
nesreč, izrednih dogodkov in višje sile)

0,00

vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (nenačrtovano 
vzdrževanje) 0,00

lokomotivski vlaki (prazne motorne garniture, 
vlečna vozila, ki vozijo sama) 0,30

prazni tovorni vlaki (manj od 100 ton neto) 0,30
prazni potniški vlaki v klasični sestavi 0,30
muzejski vlak 0,42
ostali vlaki 0,72

3. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o do-

ločitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/12).

4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3758-1/2013 ZP 15 02001
Maribor, dne 21. maja 2013
EVA 2013-2430-0057

Predsednik sveta
Javne agencije za železniški promet

Republike Slovenije
dr. Klavdij Logožar l.r. 

3828. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah 
in nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 261. člena v zvezi z drugo 
točko 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 
63/13 – ZS-K) in prvim odstavkom 363. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 
in 39/13) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
Tarife o taksah in nadomestilih

1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 

74/05 in 103/08) se v 2. členu šesta alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pokojninska družba je pravna oseba iz 328. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali 
pravna oseba iz prvega odstavka 337. člena prej veljavnega 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – 
ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12 in 
40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),«.

V sedmi alineji se beseda »in« nadomesti z vejico.
V osmi alineji se pika nadomesti z vejico in se doda nova 

deveta alineja, ki se glasi:
»– upravljavec pokojninskega sklada, ki je oblikovan 

kot kritni sklad, oziroma upravljavec skupine kritnih skladov 
je pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima dovoljenje 
za opravljanje poslov v zavarovalni skupini življenjskih za-
varovanj.«.
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2. člen
Za tarifno številko 2 se doda nova tarifna številka 2a, ki 

se glasi:
»Tarifna številka 2a
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije 

člana uprave pokojninske družbe (335/2. člen ZPIZ-2) znaša 
taksa 100 točk.«.

3. člen
Za tarifno številko 5 se dodata novi tarifni številki 

5a in 5b, ki se glasita:
»Tarifna številka 5a
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje po-

kojninske družbe v zavarovalno delniško družbo (338/1. člen 
ZPIZ-2) znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 5b
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje sklada 

obrtnikov, ustanovljenega v skladu z določbami 382. člena 
ZPIZ-1, v družbo za vzajemno zavarovanje (425/2. člen 
ZPIZ-2), znaša taksa 500 točk.«.

4. člen
Za tarifno številko 23d se dodata novi tarifni številki 

23e in 23f, ki se glasita:
»Tarifna številka 23e
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje pokojnin-

skega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad ali za upravljanje 
skupine kritnih skladov (285/5. člen ZPIZ-2), znaša taksa 
200 točk.

Tarifna številka 23f
Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja in 

k spremembam pravil upravljanja, ki jih sprejme pokojninska 
družba ali zavarovalnica za kritni sklad, na podlagi katerega 
se izvaja dodatno zavarovanje (323/6. člen ZPIZ-2), znaša 
taksa 200 točk.«.

5. člen
Drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 se spremenita 

tako, da se glasita:
»(2) Osnova za izračun letnega nadomestila stroškov je:
1. za zavarovalnice vplačana premija v preteklem letu, 

razen vplačil v dodatno zavarovanje iz IV. poglavja dvanaj-
stega dela ZPIZ-2 in enkratnega zneska vplačanega čistega 
vplačila za zavarovanja po pokojninskem načrtu za izplače-
vanje pokojninskih rent iz 340. člena ZPIZ-2,

2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini vplačana 
premija v preteklem letu, razen vplačil v dodatno zavarovanje 
iz IV. poglavja dvanajstega dela ZPIZ-2 in enkratnega zneska 
vplačanega čistega vplačila za zavarovanja po pokojninskem 
načrtu za izplačevanje pokojninskih rent iz 340. člena ZPIZ-2,

3. za Slovensko zavarovalno združenje prispevki zavaro-
valnic v preteklem letu v škodni sklad za izplačilo škod, ki jih 
povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil 
ter priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov,

4. za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikovani 
kot kritni skladi in za upravljavce skupine kritnih skladov, vred-
nost premoženja kritnega sklada na dan 31. 12. preteklega 
leta, ki ga po ZPIZ-2 upravlja upravljavec, razen za poseben 
kritni sklad za izplačevanje pokojninske rente po pokojnin-
skem načrtu iz 349. člena ZPIZ-2. V primeru skupine kritnih 
skladov je osnova za izračun letnega nadomestila vrednost 
premoženja posameznega kritnega sklada iz skupine kritnih 
skladov.

(3) Letno nadomestilo stroškov znaša:
1. za zavarovalnice 0,12 % od osnove iz 1. točke druge-

ga odstavka te tarifne številke,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini 0,13 % od 

osnove iz 2. točke drugega odstavka te tarifne številke,
3. za Slovensko zavarovalno združenje 0,12 % od osno-

ve iz 3. točke drugega odstavka te tarifne številke,

4. za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikova-
ni kot kritni sklad in za upravljavce skupine kritnih skladov 
0,015 % od osnove iz 4. točke drugega odstavka te tarifne 
številke.«.

6. člen
V tarifni številki 28 se na koncu besedila točke 31 pika 

nadomesti z vejico in se dodata novi točki 32 in 33, ki se glasita:
»32. izdaje priporočila (368/1. člen ZPIZ-2) 50 točk, iz-

daje opozorila (368/2. člen ZPIZ-2) 50 točk, izdaje odredbe o 
odpravi kršitev (368/4. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odredbe 
o odpravi kršitev (370. člen ZPIZ-2) 200 točk za vsako kršitev, 
izdaje odločbe o dodatnem ukrepu (371/1, 2. člen ZPIZ-2) 
500 točk, izdaje odločbe o začasni prepovedi upravljanja pokoj-
ninskega sklada (372/1. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odločbe 
o odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada 
(373. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odločbe o pogojnem od-
vzemu dovoljenja upravljavcu pokojninskega sklada (374. člen 
ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odločbe o preklicu pogojnega odvze-
ma dovoljenja (375. člen ZPIZ-2) 100 točk ali izdaje odločbe o 
izreku javnega opomina (376/1. člen ZPIZ-2), 200 točk,

33. izdaje odredbe o odpravi kršitve osebi, ki v nasprotju 
s tem zakonom upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno 
zavarovanje (362/1. člen ZPIZ-2), 200 točk.«.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomesti-

lih začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Novi drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 se 
začneta uporabljati 1. januarja 2014, do njune uporabe pa se 
uporabljata drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 Tarife o ta-
ksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05 in 103/08).

Št. 40151-1956/2013
Ljubljana, dne 29. novembra 2013
EVA 2013-1611-0161

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

Sergej Simoniti l.r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremem-
bam tarife s sklepom št. 42600-8/2013/3 z dne 12. 12. 2013.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3829. Skupni sporazum o uporabi glasbenih 

avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS 
v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji 
študentske organizacije Slovenije 
in študentskih klubov oziroma zavodov

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in 
sorodnih pravic Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: 
Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik 
Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan

in
Zveza moto klubov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

ZMKS), Štrekljeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa za-
stopnik Leopold Pungerčar

sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in soro-
dnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) 
in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list 
RS, št. 29/98, 25/05, 138/06, revaloriziran z 11. členom na dan 
30. 11. 2006; v nadaljevanju Pravilnik)

naslednji
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S K U P N I   S P O R A Z U M 
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja 

združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja 
glasbe v organizaciji študentske organizacije 

Slovenije in študentskih klubov oziroma 
zavodov

1. člen
Predmet sporazuma

Stranki uvodoma ugotavljajo:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na 

podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino 
št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske 
pravice na avtorskih delih s področja glasbe;

– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 88/13 
z dne 25. 10. 2013 objavilo vabilo k pogajanjem vsem repre-
zentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del 
iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z 
javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupne-
ga sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu 
plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz 
repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja priredi-
tev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega 
odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS 
povabilo tudi interesna združenja;

– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glas-
bena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi 
mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev 
in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi 
organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike 
Slovenije (v nadaljevanju repertoar Združenja SAZAS);

– da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medseboj-
nih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve 
posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbe-
nih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in samo za 
izvajanje glasbe na prireditvah, ki jih organizirajo motoristična 
društva.

ZMKS zagotavlja:
– da ZMKS v svojem članstvu združenje večino sloven-

skih moto klubov in je zato na področju teh dejavnosti repre-
zentativno združenje v smislu 157. člena ZASP,

– da v dejavnosti ZMKS spada tudi sklepanje skupnih 
sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del kot je predmetni 
sporazum.

2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se za motoristična društva 

med drugim določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del 
glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega 
honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih 
del iz repertoarja Združenja SAZAS.

Ta sporazum se nanaša izključno in samo na javno izva-
janje glasbenih avtorskih del, ki jih organizirajo motoristična 
društva.

3. člen
Pogoji za uporabo glasbenih avtorskih del

Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je 
kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor 
ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih 
avtorskih del v obliki javnega izvajanja s strani motorističnih 
društev velja in se uporablja Pravilnik.

4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila

Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na 
način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta spo-
razum ne določa drugače.

Kolikor posamezni uporabnik po tem skupnem sporazumu 
organizira prireditev z javnim izvajanjem glasbenih avtorskih del, 
in s tem izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega 
sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila 
za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:

1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pra-
vilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma 
nadomestila (v nadaljevanju »Osnova«)

2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne do-
stavitve vseh potrebnih oziroma obveznih (obrazec SAZAS – 1 
in obrazec SAZAS – 3) podatkov zniža za 10 %.

3. Za prireditev »blagoslov motorjev« v organizaciji moto-
rističnega društva, kolikor je prisotna oseba, ki opravi sakralni 
obred, se kot osnovo določi tarifo 3F/1, in se smatra kot versko 
druženje.

4. Za prireditev »varna vožnja« v organizaciji motoristične-
ga društva, kjer se predvaja izključno mehanična glasba, se kot 
osnova določi tarifo 3E/5 in se smatra kot sejem.

5. Za prireditev (moto zbor, pikniki, srečanja) v organizaciji 
motorističnega društva, se kot osnova za prireditev z javnim 
izvajanjem določi tarifa 1A/2, kolikor se uporablja mehanična 
glasba pa 3E/5.

6. Članom ZMKS se osnova zniža za dodatnih 10 %.
7. Kolikor bo motoristično društvo vse obveznosti iz 2. toč-

ke tega člena izpolnilo v predpisani elektronski obliki, objavljeni 
na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu dobljena višina 
avtorskega honorarja oziroma nadomestila zniža za 5 %.

8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezul-
tat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.

9. Znižanja se med seboj, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za prire-

ditve z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo uporabniki po tem 
skupnem sporazumu.

5. člen
Sklenitev individualne pogodbe ali pridobitev dovoljenja  

za enkratno prireditev
Uporabnik si mora 8 dni pred prireditvijo pridobiti ali indivi-

dualno pogodbo ali dovoljenje za enkratno prireditev.
Individualna pogodba po tem skupnem sporazumu pomeni 

uporabniku vnaprejšnje pavšalno dovoljenje uporabe repertoarja 
Združenja SAZAS, vse skladno s tem skupnim sporazumom in 
vsebino individualne pogodbe.

Dovoljenje za enkratno prireditev po tem skupnem spora-
zumu pomeni uporabniku enkratno dovoljenje uporabe reperto-
arja Združenja SAZAS, vse skladno s tem skupnim sporazumom 
in vsebino dovoljenja za enkratno prireditev.

6. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega  

honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 7. točke 4. člena tega sporazuma se pri-

znava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslo-
vanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno 
in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki 
znižajo administrativni stroški poslovanja in stroški obdelave 
podatkov.

Blagoslov motorjev iz. 3. točke 4. člena tega sporazuma 
je klasičen verski obred, ki je namenjen tako vernim kakor tudi 
ostalim članom motorističnih klubov. S predhodnim sakralnim 
obredom in blagoslovom motorjev in motoristov ob dejstvu priso-
tnosti sakralnem predstavnika nedvomno izpolnjuje vse pogoje 
obravnave kot verski obred, skladno s pravilnikom.

Znižanje iz 6. točke 4. člena tega sporazuma se prizna 
zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo ima ZMKS pri 
uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah z javnim izvajanjem, 
ki jih organizirajo motoristična društva, kar se kaže v dejstvu, da 
je ZMKS vodila pogajanja z Združenjem SAZAS, da je skrbnik 
pogodb s svojimi člani, da je dolžna redno sporočati vsako spre-
membo svojih članov, da bo svoje člane redno opozarjala na 
pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med 
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motorističnimi društvi in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse 
novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. ZMKS bo svoje člane 
opozarjala v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb 
(zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev 
podatkov …), ter oglaševala Združenje SAZAS.

7. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev  

vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če uporabnik sklad-

no s 5. členom tega skupnega sporazuma za vse prireditve z 
javnim izvajanjem pridobi dovoljenje, dostavi obrazca SAZAS – 1 
(spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prire-
ditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja).

V primeru sklenjene individualne pogodbe po tem skupnem 
sporazumu je uporabnik obveznosti iz prejšnjega člena dolžan 
dostaviti enkrat mesečno. Rok za dostavitev vseh obrazcev za 
vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec.

V primeru sklenjenega dovoljenja za enkratno prireditev 
po tem skupnem sporazumu je uporabnik obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena dolžan dostaviti v 15 dneh po prireditvi za 
katero je sklenjeno enkratno dovoljenje.

Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi 
vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 
4. člena, v primeru, da organizator predloži dokaz o brezplačnih 
vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obisko-
valcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame 
najmanj 80 % obiskovalcev.

Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obraz-
cih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni motoristič-
ni klub kot organizator prireditve z javnim izvajanjem.

Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo prever-
janje teh podatkov.

8. člen
Plačilo avtorskega nadomestila

Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma 
in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadome-
stilo oziroma honorar in izstavilo račun uporabniku za prireditev 
z javnim izvajanjem.

Uporabnik je avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžna 
poravnati v 15 dneh od dneva izstavitve računa.

9. člen
Pravica do posebnih pogojev

Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se upo-
rabljajo in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti 
uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu tega 
sporazuma, in imajo poravnane vse pretekle oziroma zapadle 
obveznosti do Združenja SAZAS, ter imajo z Združenjem SAZAS 
sklenjeno ali individualno pogodbo ali sklenjeno dovoljenje za 
enkratno prireditev, vse skladno s tem skupnim sporazumom.

Morebitne neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov 
iz tega skupnega sporazuma do Združenja SAZAS, pred veljav-
nostjo tega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev tega 
skupnega sporazuma.

Morebitne neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov 
iz tega skupnega sporazuma do Združenja SAZAS so ovira 
za sklenitev individualne pogodbe, niso pa ovira za sklenitev 
dovoljenja za enkratno prireditev po tem skupnem sporazumu.

Dikcija neporavnane pretekle obveznosti uporabnikov do 
Združenja SAZAS pomeni zlasti: neplačani zapadli računi, v 
roku nedostavljeni potrebni podatki za obračun (SAZAS – 3) 
ali/in delitev (SAZAS – 1) avtorskega nadomestila/honorarja, v 
roku neprijavljene prireditve, itd. To pomeni kršitev določb ZASP 
in/ali določb skupnega sporazuma in/ali določb Pravilnika in/ali 
določb individualne pogodbe in/ali določb dovoljenja za enkratno 
prireditev.

Seznama članov podpisnikov sta kot Prilogi 2 sestavni 
del tega skupnega sporazuma. Seznam mora vsebovati uradni 

naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodosto-
jen elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS 
komunicira z posameznim članom. Podpisnik se zavezuje, da 
bo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali 
izstop člana), ali spremembi zgoraj določenih podatkov v roku 
15-ih dni posredoval nov seznam svojih članov z vsemi podatki.

Uporabnik po tem skupnem sporazumu bo z Združenjem 
SAZAS sklenil ali individualno pogodbo ali dovoljenje za en-
kratno prireditev, v kateri so za uporabnika določeni pogoji za 
uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.

10. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev

Za kršitelja po tem skupnem sporazumu se šteje organiza-
tor, ki krši ali določbe ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma 
in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali 
določbe dovoljenja za enkratno prireditev.

Za predhodnega kršitelja po tem skupnem sporazumu se 
šteje organizator, ki ima pred veljavnostjo tega skupnega spora-
zuma neporavnane pretekle obveznosti do Združenja SAZAS.

Predhodni kršitelj nima pravice skleniti individualne po-
godbe po tem skupnem sporazumu in nima pravice pridobiti 
ugodnosti iz tega skupnega sporazuma, ima pa pravico skleniti 
dovoljenje za enkratno prireditev, ki se mu skladno s tem sku-
pnim sporazumom obračuna po Pravilniku.

Za tekočega kršitelja po tem skupnem sporazumu se šte-
je organizator, ki ima neporavnane obveznosti do Združenja 
SAZAS iz tega skupnega sporazuma. Torej je kršilec ali določb 
ZASP in/ali določb tega skupnega sporazuma in/ali kršilec do-
ločb sklenjene individualne pogodbe ali/in kršilec določb sklenje-
nega dovoljenja za enkratno prireditev.

Tekoči kršitelj po tem skupnem sporazumu nima pravice 
pridobiti ugodnosti iz tega skupnega sporazuma in se mu prire-
ditev, skladno z ZASP in skladno s tem skupnim sporazumom, 
obračuna po dvakratni višini iz Pravilnika.

Združenje SAZAS bo tekočega kršitelja ob prvi kršitvi pisno 
obvestilo in ga pozvalo k odpravi kršitve.

V primeru, da tekoči kršitelj, ki mu je bilo pisno obvestilo o 
kršitvi že poslano, ponovno krši ali določbe ZASP in/ali določbe 
skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali določbe 
individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za enkratno pri-
reditev, bo Združenje SAZAS sklenjeno individualno pogodbo 
preklicalo z odpovednim rokom 30 dni. S tem tekoči kršitelj izgubi 
pravico do sklenitve individualne pogodbe po tem skupnem 
sporazumu in izgubi pravico pridobiti ugodnosti iz tega skupnega 
sporazuma, ima pa pravico skleniti dovoljenje za enkratno pri-
reditev, ki se mu skladno s tem skupnim sporazumom obračuna 
po Pravilniku.

Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, 
četudi tekoči kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je po-
slana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je indi-
vidualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig 
priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.

Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved indivi-
dualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka 
odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana.

O odpovedi individualne pogodbe člana podpisnikov, bo 
Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika.

Kršitve posameznega uporabnika ne vplivajo na veljavnost 
tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe z 
uporabniki po tem skupnem sporazumu.

11. člen
Obveznosti ZMKS (podpisnika)

Podpisnik bo seznanil vse svoje člane z vsebino tega 
skupnega sporazuma in jih pozval naj skladno s tem skupnim 
sporazumom z Združenjem SAZAS sklenejo ali individualno 
pogodbo ali sklenejo dovoljenje za enkratno prireditev.

Podpisnik bo po svojih najboljših močeh pripomogel k 
temu, da bodo člani podpisnika spoštovali določbe v času traja-
nja tega sporazuma.
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Podpisnik bo v primerih nespoštovanja določb tega spo-
razuma posredoval pri svojih članih-kršiteljih avtorskih pravic.

Podpisnik bo svoje člane pozval k plačilu neporavnanih 
obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo člani v času pod-
pisa tega skupnega sporazuma.

Podpisnik dolžan imeti na svoji uradni spletni strani obja-
vljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom »spoštujmo 
avtorsko pravico« in »logo« Združenja SAZAS, v času trajanja 
skupnega sporazuma.

Podpisnik je dolžan po podpisu tega skupnega sporazu-
ma javnosti sporočiti, da ima z Združenjem SAZAS urejene 
medsebojne obveznosti.

12. člen
Kršitve avtorskih pravic

Združenje SAZAS pred odpovedjo individualne pogodbe 
pisno opomni člana podpisnika, ki krši ali določbe ZASP in/ali 
določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravilnika in/ali 
določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovoljenja za en-
kratno prireditev.

Zoper člane podpisnika, ki bodo večkrat kršili ali določbe 
ZASP in/ali določbe skupnega sporazuma in/ali določbe Pravil-
nika in/ali določbe individualne pogodbe in/ali določbe dovolje-
nja za enkratno prireditev, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa 
razpoložljiva pravna sredstva.

13. člen
Solidarna odgovornost

Stranki tega skupnega sporazuma sta soglasni, da sklad-
no z ZASP, kadar je več kršilcev ali določb ZASP in/ali določb 
skupnega sporazuma in/ali določb Pravilnika, je vsak izmed 
njih zavezan za celotno kršitev.

V primeru, da uporabnik po tem skupnem sporazumu ni 
organizator določene prireditve, ki pa je bila izvedena v upo-
rabnikovem prostoru, je uporabnik po tem skupnem sporazumu 
dolžan Združenju SAZAS sporočiti, kdo je resnični organizator 
določene prireditve.

Uporabnik po tem skupnem sporazumu se zavezuje, da 
bo v primeru oddaje svojega prostora za organizacijo določene 
prireditve drugemu organizatorju, pogodbeno zavezal naje-
mnika (drugega organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa 
potrebna dovoljenja od Združenja SAZAS.

14. člen
Trajanje sporazuma

Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank 
sporazuma in velja do 31. decembra 2015. Sporazum začne 
veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
vendar v nobenem primeru ne prej kot 1. 1. 2014.

S potekom roka veljavnosti tega skupnega sporazuma ali 
v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avto-
matično veljati tudi vse na podlagi tega skupnega sporazuma 
sklenjene individualne pogodbe oziroma sklenjena dovoljenja 
za enkratno prireditev.

Predstavniki podpisnika in Združenja SAZAS bodo naj-
kasneje v mesecu oktobru 2015 preverili sodelovanje vseh 
pogodbenih strank ter članov podpisnika in učinke ter realiza-
cijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega 
sporazuma oziroma sklenitvi novega.

15. člen
Mirno reševanje sporov

Stranki tega skupnega sporazuma bosta morebitne spore 
primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je 
pristojno redno sodišče v Ljubljani.

Kolikor bi morebiti prišlo do težav pri interpretacij posa-
meznih določb tega skupnega sporazuma sta za avtentično 
razlago zadolžene stranki tega skupnega sporazuma.

16. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih vsa-

ka stranka sporazuma prejme en izvod.

ZVEZA MOTO KLUBOV 
SLOVENIJE

Leopold Pungerčar l.r.
Zastopnik

ZDRUŽENJE SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

Predsednik Upravnega odbora

3830. Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti 
trgovine Slovenije 

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfedera-

cija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet 
gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev

in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev 

Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delo-
dajalcev 

na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 s spremembami) sklepata

S P R E M E M B O  
K O L E K T I V N E   P O G O D B E

dejavnosti trgovine Slovenije  
(Uradni list RS, št. 111/06, 94/08  
s spremembami in dopolnitvami)

1. člen
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni 

list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se be-
sedilo točke »5. Božičnica« 81. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Božičnica se lahko dogovori s kolektivno pogodbo pri 
delodajalcu ali splošnim aktom delodajalca.

(2) Božičnica se lahko izplača tudi v nedenarni obliki.«

2. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine 

Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 3. decembra 2013

Sindikat 
delavcev trgovine Slovenije – 

ZSSS 
Vesna Stojanovič l.r. 

Predsednica

Trgovinska zbornica 
Slovenije 

mag. Marija Lah l.r. 
Predsednica

Konfederacija 
sindikatov 90 Slovenije, 

Sindikat trgovine Slovenije 
Štefka Bezgovšek l.r. 

Predsednica

Združenje delodajalcev 
Slovenije 

Nina Potisek l.r. 
Predsednica 

ZDS – Sekcije za trgovino

Svet gorenjskih sindikatov 
Nežka Bozovičar l.r. 

Predsednica

Gospodarska zbornica 
Slovenije 

mag. Brane Lotrič l.r.
Predsednik UO 

GZS – Podjetniško trgovske 
zbornice

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 10. 12. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-42 
o tem, da je Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgo-
vine Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na pod-
lagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06) pod zaporedno št. 1/10.
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BISTRICA OB SOTLI

3831. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica 
ob Sotli v obdobju januar–marec 2014

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 95. člena Statuta 
Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je župan 
Občine Bistrica ob Sotli dne 10. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli  

v obdobju januar–marec 2014

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Ob-

čine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: 
ZJF), Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 22/13) in Odlokom o spremembi Od-
loka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 96/13).

Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 
2014 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih 
nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadalju-
jejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013.

Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 
1. 1. 2014 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za 
leto 2014 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2014.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2013.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-

čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

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

listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

Št. 410-0052/2013-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. decembra 2013

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

BREŽICE

3832. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 

– ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. 
US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – 
Zrud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Ob-
čine Brežice na 25. seji dne 25. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 722/2, 

k.o. Sromlje.

2.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 977/12, 

k.o. Piršenbreg.

3.
Ukine se javno dobro na parcelni številki: 1065/4, 

k.o. Bukošek.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije

Brežice, dne 25. novembra 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

3833. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 Odl. 
US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list 
RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 
25. seji dne 25. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1795/5, 1786/3, 

1796/3, 1799/2, 1796/4, 1780/6, 373/4, 375/2, vse v k.o. Bizeljsko.

2.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 316/3, 319/3, 322/2, 

323/5, 338/2, 258/4, 258/5, 257/1, 257/3, 257/4, 255/8, 255/9, 
255/10, 252/4, 252/5, 252/6, 251/2, 244/2, 245/2, 246/3, 247/3, 
204/3, 203/3, 202/2, 199/2, 198/3, 195/3, 194/6, 194/7, 192/2, 
vse v k.o. Brezina.

3.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 764/61, 764/63, 

764/67, 764/69, 764/71, 764/75, 551/2, 770/2, 792/3, 767/3, 
vse v k.o. Bojsno.

4.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 299/2, 293/2, 

1250/3, 302/2, 1244/2, 302/3, 1245/2, vse v k.o. Blatno.

5.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 295/5, v k.o. Bre-

žice.

OBČINE
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6.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 267/53, 1596/20, 

266/2, 262/15, 282/52, 282/54, 267/51, 1596/12, 282/48, 
1596/13, 282/50, 1500/2, vse v k.o. Cerina.

7.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 811/15, 810/13, 

811/12, 1857/2, 1866/54 in 1866/55, vse v k.o. Čatež.

8.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 119/2, 124/4, 144/6, 

144/8, 145/5, 172/11, 172/12, 172/14, 263/2, 265/6, 267/7, 
410/2, 67/7, 67/13, 67/9, 73/4, 85/4, 86/9, 88/2, 80/2, 411/2, 
67/11, 67/13, 73/4, vse v k.o. Župelevec.

9.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 960/15, 954/4, obe 

v k.o. Sela.

10.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 86/4, v k.o. Slo-

gonsko.

11.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 403/5, 344/2, obe 

v k.o. Veliki Obrež.

12.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 746/2, 747/4, 744/2, 

743/2, 745/2, 742/3, 742/2, vse v k.o. Globočice.

13.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 94/4, 95/4, 94/7, 

977/8, 977/10, vse v k.o. Piršenbreg.

14.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 17/3, 393/10, 416/3, 

391/2, 391/3, 393/8, 54/8, 439/4, 440/2, 58/3, 8/2, 12/3, 16/3, 
439/2, vse v k.o. Pišece.

15.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 75/11, 75/3, 77/8, 

77/5, 68/21, 68/23, 68/26, 68/22, 840/1, 8, 7/21, 7/18, 831/5, 
833/23, 834/5, 834/11, 836/2, 825/7, 824/7, 823/6, 822/6, 
814/4, 825/14, 824/14, 823/12, 874/4, 822/11, 814/8, vse v 
k.o. Šentlenart.

16.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 404/0, 406/4, 403/2, 

436/5, 444/6, 444/5, vse v k.o. Dečno selo.

17.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 409/3, v k.o. Cur-

novec.

18.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 646/3 in 662/4, obe 

v k.o. Volčje.

19.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-45/2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

3834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Aljažev hrib – Vila Kolka

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, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 17. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 
50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet 
Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Aljažev hrib – Vila Kolka

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami 
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Ura-
dni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), sprejme 
Občinski podrobni prostorski načrt Aljažev hrib – Vila Kolka (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelal AD Arhitekturno delo, Aleksandra 
Dobrotinšek Trateški s.p., Celje, pod številko projekta 01/13.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske 
ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukre-
pe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in 
naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra-
fičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni 
del tega odloka.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(predmet OPPN)

(1) Predmet OPPN je gradnja garažnega objekta (objekt 
A) in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov (objekta 
B in D).

(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
– umestitev garažnega objekta A,
– rekonstrukcija z dozidavo in nadzidavo oziroma preobli-

kovanje zadnje etaže obstoječega stanovanjskega objekta B,
– rekonstrukcija obstoječega objekta D,
– prometna ureditev območja,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključe-

vanje nanjo,
– ureditev zunanjih površin (pešpoti in dostopi, zelenice).

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje predstavljajo stavbna zemljišča z dvema 
stanovanjskima objektoma z dovozom in v naravi predstavljajo 
vznožje Aljaževega hriba ob Plečnikovi ulici.
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(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami 1386, 1387, 1388 in 1389, vse k.o. Celje, v velikosti 
cca 2.000 m2.

(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja 
urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje 
na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in na-
prav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno 
opremljanje območja.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje obravnave se nahaja v vzhodnem delu me-
sta Celje, na območju stanovanjske pozidave.

(2) Območje OPPN se navezuje na obstoječo cestno 
mrežo. Preko novega uvoza v garažo se območje prometno 
navezuje na Plečnikovo ulico.

6. člen
(namembnost območja)

Z OPPN je predvidena izgradnja garažnega objekta za 
potrebe obstoječih stanovanjskih objektov in rekonstrukcija 
obstoječih stanovanjskih objektov.

7. člen
(dopustni posegi)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod 
pogoji določil tega odloka:

– gradnja novega objekta A,
– rekonstrukcija objekta B (dozidava – tlorisno, nadzidava 

oziroma preoblikovanje zadnje etaže obstoječega stanovanj-
skega objekta),

– rekonstrukcija objekta D,
– izvedba opornih zidov,
– vzdrževanje objektov,
– gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometna ureditev,
– urejanje utrjenih zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (oporni zid, 

ograja).

8. člen
(predvidene odstranitve)

Na območju OPPN je predvidena odstranitev obstoječe 
lope (objekt C).

9. člen
(zasnova)

Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi 
umestitev objekta, prometnih in zelenih površin. Zasnova se 
prilagaja konfiguraciji terena, obliki parcele in tipologiji okoli-
ških objektov. Z gradbeno linijo se upošteva minimalen odmik 
1,00 m od Plečnikove ulice.

10. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)

(1) Umestitev predvidenega objekta garaže je določena s 
tlorisnimi gabariti velikosti 31,96 m x 13,13 m (objekt nepravil-
ne tlorisne oblike) + dvema opornima zidovoma na vzhodni in 
zahodni strani objekta v dolžni 4,04 m in 5,05 m. Velikost tlorisa 
morebitne dozidave stanovanjske hiše B ne presega polovice 
tlorisa obstoječe.

(2) Etažnost objekta garaže je klet (K):
– objekt je vkopan v teren – hrib,
– višino stavbe predstavlja strop – streha, katera se delno 

zasuje, delno izvede terasa. Na vzhodni strani objekta je izhod 
iz kleti preko notranjih stopnic, katerega je dovoljeno zavarovati 
z nadstreškom,

– višina objekta je +3,00 m + ograja višine do 1,2 m,
– absolutna kota kleti: ±0,00 = 238,60 m.n.v..
(3) Število etaž obstoječe stanovanjske hiše B in D se 

ohrani. Pri objektu B je dovoljeno nadvišanje obstoječega ko-
lenčnega zidu podstrešja oziroma preoblikovanje podstrešja v 
klasično etažo objekta z ravno ali enokapno streho.

11. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Fasada objekta garaže (vidna samo južna fasada) bo 
oblikovana sodobno, izvedena iz kakovostnih materialov. Barva 
fasade ne sme izstopati, usklajena je z barvami obstoječega 
hriba. Fasada rekonstruiranega objekta se uskladi s sosednjimi 
objekti.

(2) Streha garažnega objekta je ravna ali v blagem naklo-
nu, stanovanjskega dvokapna ali enokapna ali ravna.

(3) Obstoječi in novi oporni zidovi se v čim večji možni 
meri zazelenijo.

12. člen
(ureditev zunanjih površin)

(1) Uvoz v garažo se uredi direktno iz Plečnikove ulice.
(2) Povezava med stanovanjskima hišama in garažo se 

uredi s peš potjo (delno klančina, delno stopnice) po tere-
nu. Vhod v garažo omogočajo stopnice v jugovzhodnem delu 
objekta. Pešpot se priključi na obstoječo pot s stopnicami med 
stanovanjskima hišama.

(3) Garaža se delno zasuje v okviru obstoječega hriba. 
Zunanja ureditev se izvede v enotnem načinu oblikovanja, 
skladno s sodobnim oblikovanjem objektov.

IV. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko 

infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 

in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upo-

števati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo 

komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na 
kraju samem,

– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objek-
tov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upo-
števanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od osta-
lih naravnih in grajenih struktur,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo 
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ure-
ditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih 
rešitev za to območje,

– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v obmo-
čju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in 
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.

14. člen
(cestno omrežje)

(1) Obravnavano območje se nahaja v varovalnem pasu 
javne lokalne ceste številka LZ036851 Plečnikova ulica na 
odseku pod obravnavanimi parcelami.

(2) Za uvoz v garažo se izvede nov priključek. Upošteva 
se konična prometna obremenjenost cestnega priključka, koli-
čina predvidenega prometa in število parkirišč (8 PM).

(3) Preglednost na območju cestnega priključka je zago-
tovljena z izvedbo fasadne stene in opornega zidu v lomljeni 
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tlorisni liniji, ki sledi liniji ceste in v vertikalnem naklonu stene 
objekta. Uvoz v objekt je odprt, svetla širina uvozne odprtine je 
4,50 m, morebitna vrata ali zapornica se namesti v notranjosti 
objekta v odmiku minimalno 5,00 m od roba javne ceste.

(4) Pločnik na tej strani ceste ni predviden.
(5) Rekonstrukcija stanovanjske hiše (objekt B) ohranja 

cestno ureditev.

15. člen
(parkirne površine)

V garaži je predvidenih 8 parkirnih mest.

16. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Pred gradnjo garaže (objekt A) je potrebno prestaviti 
vodovodni priključek stanovanjske hiše (objekt D) Plečnikova 
ulica 1. Pred začetkom gradnje je potrebno pri upravljalcu 
komunalnih vodov Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje naročiti 
zakoličbo vodovoda ter kontrolo med gradnjo.

(2) V primeru, ko vodovodni priključek poteka v bližini dru-
gih komunalnih naprav ali jih križa, je investitor dolžan pridobiti 
ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

(3) Garaža s parkirnimi mesti (objekt A) se ne priključuje 
na vodovod. Rekonstrukcija stanovanjske hiše (objekt B) se 
izvede v okviru obstoječega priključka.

17. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Pred začetkom gradnje je potrebno pri upravljalcu 
komunalnih vodov Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje naročiti 
zakoličbo kanalizacijskega omrežja ter kontrolo med gradnjo.

(2) Komunalnih odpadnih vod iz garaže (objekt A) ni, re-
konstrukcija stanovanjske hiše (objekt B) ne povečuje količin 
komunalne odpadne vode.

(3) Meteorna voda s strehe in utrjene površine (plato 
uvoza) ter drenažne vode garaže (objekt A), se zaradi ukrepov 
za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v 
kanalizacijo oziroma v vodotoke, speljejo v zadrževalni bazen, 
ki mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15-minu-
tnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z 
območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. 
Meteorne vode iz zadrževalnega bazena se speljejo v javni 
kanal št. 210030 preko jaška št. 5 z enim skupnim priključkom 
meteornih vod in fekalnih vod (objekt D).

(4) V primeru, ko kanalizacijski priključek poteka v bližini 
drugih komunalnih naprav ali jih križa, je investitor dolžan 
pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Garaža – objekt A se bo napajal za obstoječimi meri-
tvami porabe na odjemnem mestu št. 113384052014 v obstoje-
či merilni omarici na fasadi objekta Plečnikova ul. 1 in se napaja 
na nizkonapetostnem omrežju Kalvarija iz transformatorske 
postaje TP Toper.

(2) Pred priključitvijo se izvede priključni podzemni elek-
troenergetski vod od obstoječe omarice Plečnikova ul. 3 (objekt 
B) do obstoječe omarice Plečnikova ul. 1 (objekt D), preko 
katerega se bo napajal obstoječi objekt Plečnikova ul. 1 in 
predvidena garaža – objekt A.

(3) Stanovanjska hiša – objekt B je že priključen na 
distribucijsko omrežje in se mu z rekonstrukcijo ne povečuje 
priključna moč.

19. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

Garaža se ne priključi na TK omrežje. Na območju gra-
dnje ne poteka TK priključek.

20. člen
(plinovodno omrežje)

Garaža se ne priključi na obstoječe distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina, ki je izvedeno v Plečnikovi ulici.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju urejanja se nahaja enota dediščine Ce-
lje – Vila Žuža (EŠD 26777). Stanovanjska hiša (objekt D) na 
parc. št. 1387 k.o. Celje nima lastnosti kulturne dediščine in 
se ohrani, možna je rekonstrukcija. Stanovanjska hiša (objekt 
B) na parc. št. 1387 k.o. Celje je locirana izven varovanega 
območja in ni varovana kot kulturna dediščina, predvidena je 
rekonstrukcija.

(2) Načrtovana prostorska ureditev:
– vkopana garaža (objekt A) je z južno gradbeno linijo 

odmaknjena min. 1,00 m od robnika ceste. Na vzhodni strani 
je odmik od sosednje stavbe večji kot 2,00 m,

– južna gradbena linija sledi liniji ceste – fasada je v celoti 
vidna. Severna gradbena linija je skrita zaradi vkopanosti v te-
ren, vzhodna je približno vzporedna z zahodno steno objekta D,

– višinska kota vhoda v garažo je približno enaka višinski 
koti ceste na tem mestu,

– svetla višina objekta ni višja od 2,80 m,
– stop objekta je ravna streha, ki se delno zasuje, zaze-

leni, delno izvede kot terasa,
– prostor med cesto in garažo mora biti zasut in za-

travljen, vidne stene zazelenjene z avtohtonimi zimzelenimi 
popenjavkami. Obstoječi zid ob cesti se po potrebi nadomesti 
z novim ter zazeleni.

(3) Priporoča se izvedba predhodnih arheoloških raziskav. 
Kolikor le te niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih 
del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom 
ZVKD-1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen
(varstvo zraka)

Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci 
zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in 
transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med 
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:

– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu,

– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč.

23. člen
(varstvo voda)

Padavinske odpadne vode s strešine in drenažne vode 
se odvaja preko zadrževalnega bazena v javno kanalizacijo. 
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanali-
zacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda.

24. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim 
manj talne površine.

(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbe-
ni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, 
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje.
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25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je opredeljeno s III. stopnjo varstva 
pred hrupom. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje 
in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane 
mejne ravni hrupa.

(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo 
naslednji ukrepi:

– uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna 
moč ne presega zakonsko predpisanih vrednosti,

– gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v 
času delovnih dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa,

– zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev 
zvočnih signalov, omejitev obratovanja motorjev strojev v pro-
stem teku, po potrebi časovna omejitev delovanja gradbene 
mehanizacije).

26. člen
(ravnanje z odpadki)

Garaža (objekt A) zaradi svoje namembnosti ne predvide-
va zbirnega mesta za odpadke.

27. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih ob-
močij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

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

PRED POŽAROM

28. člen
(varstvo pred poplavo)

(1) Območje se nahaja na meji poplavno ogroženega 
območja. Nova ureditev ne povečuje obstoječe stopnje ogrože-
nosti na območju in izven njega. Po dokumentaciji projekta Za-
gotavljanje poplavne varnosti ob Voglajni na območju Mestne 
občine Celje, izdelovalec Hidrosvet d.o.o., št. proj. 141/09, je 
kota stoletnih vod na koti 236,38. Kletna etaža objekta A je na 
koti 238,60 m.n.v., zato omilitveni ukrepi niso potrebni. V globini 
temeljenja se izvede drenaža. Meteorne vode in drenažne vode 
iz objekta in okolice se speljejo nepropustno in kontrolirano v 
zadrževalni bazen in naprej v javno kanalizacijo.

(2) Odvajanje padavinskih vod se uredi skladno z zakono-
dajo, ki ureja področje voda. V čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih vod z utrjenih površin se uredi z zadrževa-
njem v zadrževalnem bazenu.

29. člen
(varstvo pred potresom)

Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upo-
števati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. 
Predvideva se pospešek tal PGA do 0,125 po EC8.

30. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska 
vozila po obstoječem omrežju cest. Varen umik se zagotovi 
na zunanje površine in interne prometne površine. Zunanje 
stene in streha objekta, katera se izvede kot ojačena plošča, 
se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne 
varnosti v stavbah in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje 
požara na sosednje parcele.

(2) Voda za gašenje požara se zagotovi iz obstoječega 
vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se 
načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega 
omrežja.

(3) Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije po-
žarne varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela zasnova 
požarne varnosti.

31. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)

Pri načrtovanju gradbenih konstrukcij objekta se upošteva 
pogoje geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilno-
sti tal ter pogojih temeljenja z dne 23. 8. 2011 (Geosvet, Samo 
Marinc s.p., Celje).

32. člen
(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij 
ali objektov za obrambo.

33. člen
(pogoji za zaklanjanje)

Predvidi se ojačitev prve plošče objekta.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

34. člen
(etapnost)

Načrtovane prostorske ureditve se izvajajo v več etapah. 
Novogradnja (objekt A) in rekonstrukcija obstoječega objekta 
(objekt B) predstavljata ločeno gradnjo.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

35. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– zaradi neposredne bližine enote dediščine Celje – Vila 
Žuža (EŠD 26777) je investitor dolžan na lastne stroške pred 
izdajo gradbenega dovoljenja opraviti posnetek gradbenega 
stanja objekta Vila Žuža. Izvedeni posnetek in poročilo je se-
stavni del dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja za 
objekt »A«. Lastnik objekta Vila Žuža je dolžan ob predhodni 
najavi omogočiti investitorju vstop na parcelo in ogled objekta 
za potrebe izdelave posnetka njegovega stanja. V primeru 
pisne prepovedi izvedbe posnetka investitor ni dolžan predlo-
žiti eleborata posnetka gradbenega stanja objekta Vila Žuža v 
proces pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt »A«,

– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture 
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na 
svoje stroške,

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-
ce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske in-
frastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in ener-
getsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omre-
žij, objektov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
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podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

36. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)

Nova parcelacija ni obvezna.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

37. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določe-
nih s tem odlokom:

– spremembe tlorisnih gabaritov objekta A do ±1,00 m, ob 
upoštevanju opredeljenih odmikov od gospodarske infrastruk-
ture in odmika 1,00 m od linije ceste,

– spremembe višinskih gabaritov objekta B do 1,00 m,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalne-

ga, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju 
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri 
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki 
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in obli-
kovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni 
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spre-
membe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske 
javne infrastrukture.

(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebin-
skega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslab-
šujejo prostorske in okoljske razmere.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

38. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)

(1) Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN reali-
zira v celoti), velja na tem območju Občinski prostorski načrt 
Mestne občine Celje in sicer podrobnejši prostorski izvedbeni 
pogoji za enoto urejanja prostora.

(2) Po končani izgradnji z OPPN predvidenih ureditev je 
dopustno vzdrževanje in rekonstrukcije objektov, s katerimi 
se ne spreminjata zunanji gabarit objekta in konstrukcijska 
zasnova stavb.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Mestne občine Celje.

40. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila 
Zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne – Aljažev 
hrib (proj. št. 441765 ZNG Celje, Uradni vestnik Celja 26/68 in 
Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88 ter Uradni 
list RS, št. 69/93 v obsegu meja tega OPPN.

41. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
republiške in občinske inšpekcijske službe.

42. člen
(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-20/2011-15
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

3835. Odlok o določitvi območij oziroma objektov 
v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih 
del

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 6. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
in 20/11 – odločba US in 57/12), 155. člena Stanovanjskega 
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS in 56/11 – odločba 
US in 87/11) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 
70/06 in 43/08) na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o določitvi območij oziroma objektov  

v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje (v nadaljevanju: 

občina) določa:
– območja oziroma objekte, na katerih je treba izvesti 

vzdrževalna dela;
– ukrepe za zagotovitev primerne zunanje podobe mesta 

in drugih naselij v občini.

2. člen
Pogoji za prenovo, izboljšave ter zunanji videz objektov 

so:
– ohraniti enoten, urejen in načrtovan zunanji videz objek-

tov in naselij;
– celovito, usmerjeno in skupno urejanje zunanjega vide-

za objektov in naselij;
– celovito, usmerjeno in skupno urejanje zunanjega vi-

deza stanovanjskih sosesk, ki jih sestavljajo tipološko enaki 
objekti.

3. člen
Vzdrževalna dela za posamezni objekt se na podlagi tega 

odloka opravijo na naslednjih območjih:
– Mestna četrt CENTER;
– Mestna četrt DEČKOVO NASELJE;
– Mestna četrt DOLGO POLJE;
– Mestna četrt GABERJE;
– Mestna četrt HUDINJA;
– Mestna četrt KAJUH;
– Mestna četrt LAVA;
– Mestna četrt NOVA VAS;
– Mestna četrt SAVINJA;
– Mestna četrt SLAVKO ŠLANDER;
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– Krajevna skupnost ALJAŽEV HRIB;
– Krajevna skupnost LJUBEČNA;
– Krajevna skupnost MEDLOG;
– Krajevna skupnost OSTROŽNO;
– Krajevna skupnost POD GRADOM;
– Krajevna skupnost ŠKOFJA VAS;
– Krajevna skupnost ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI;
– Krajevna skupnost TEHARJE;
– Krajevna skupnost TRNOVLJE.

4. člen
(1) Zunanji deli objektov (pročelja, balkoni, vrata, izložbe, 

strehe, okna in podobno), ki mejijo na javne prometne in druge 
urejene javne površine, morajo biti redno vzdrževani, tako da 
ne kvarijo zunanje podobe mesta in drugih naselij v občini.

(2) Okolico zgradb, dvorišča in podobno, ki mejijo na jav-
ne prometne in druge urejene javne površine, morajo lastniki 
redno vzdrževati, tako da se doseže in ohrani primerna zunanja 
podoba mesta in drugih naselij v občini.

5. člen
(1) Če so na objektu takšne pomanjkljivosti, da zaradi 

izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja 
tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo mesta ali drugega 
naselja v občini in so takšne pomanjkljivosti posledica opustitve 
redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne 
gre za nevarno gradnjo po Zakonu o graditvi objektov, lahko 
občina zaradi zavarovanja javne koristi zaveže lastnika, da 
načrtuje in izvede nujno potrebna vzdrževalna dela.

(2) O tem, ali so podani pogoji iz prvega odstavka, poda 
mnenje pooblaščeni inženir gradbene ali arhitekturne stroke.

6. člen
Občinska uprava izda lastniku objekta po uradni dolžnosti 

odločbo, v kateri določi pogoje in roke za izvedbo vzdrževalnih 
del in odpravo pomanjkljivosti in neskladnosti s tem odlokom 
in prostorskimi akti.

7. člen
Med nujna vzdrževalna dela objektov štejejo zlasti na-

slednja dela:
– ureditev ostrešja in kritine,
– ureditev fasade,
– prenova stavbnega pohištva,
– popravilo in obnova pročelij,
– ureditev oziroma popravilo strešnih žlebov z odtočnimi 

cevmi,
– ureditev oziroma popravilo snegobranov,
– ureditev oziroma popravilo dimnika,
– ureditev, popravilo oziroma čiščenje svetlobnih oziroma 

prezračevalnih jaškov
– in podobno.

8. člen
(1) Spremembe zunanjega videza objekta kot posledica 

prenove, vzdrževanja ali tehnoloških posodobitev morajo biti 
načrtovane skupno in enotno za celoten objekt, da se ohrani 
celovit in urejen videz objekta in naselja. Kadar se na objektu 
izvajajo posegi, ki spreminjajo zunanji videz objekta, morajo 
lastniki na podlagi elaborata na podlagi idejne zasnove, iz 
katerega bo razviden predlog in opis predvidenega posega 
(npr. barva in členitev fasade, postavitev elementov, število 
elementov in njihov izgled (skica ali načrt elementov, objektov, 
naprav s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi), predsta-
vitev uporabljenih materialov), pridobiti tudi soglasje pristojne 
občinske službe.

(2) Predlagana sprememba zunanjega videza objekta 
mora biti skladna s prostorskimi akti občine, v primeru obstoja 
avtorskih pravic mora biti pridobljeno soglasje avtorja arhitek-
ture in soglasja drugih pristojnih soglasodajavcev, kolikor so 
potrebna.

(3) Energetska prenova objekta ne sme spreminjati zu-
nanjega videza objekta. Kolikor energetska prenova objekta 
spreminja zunanji videz objekta, mora biti predhodno pridoblje-
no soglasje pristojne občinske službe ona podlagi elaborata iz 
prvega odstavka tega člena.

(4) Za vse posege v varovana območja in objekte kulturne 
dediščine je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote za varstvo 
kulturne dediščine.

9. člen
Ob predhodni pridobitvi soglasja pristojne občinske služ-

be, ki se izda na podlagi elaborata načrtovane enotne spre-
membe zunanjega videza celotnega objekta iz prvega odstavka 
8. člena tega odloka, so mogoči naslednji posegi:

– sprememba barve fasade objekta, sprememba barve 
stavbnega pohištva,

– sprememba materiala in členitve fasade,
– zamenjava stavbnega pohištva s stavbnim pohištvom 

drugačnega tipa od obstoječega,
– namestitev zunanjih senčil, zamenjava zunanjih senčil 

s senčili drugačnega tipa od obstoječega,
– zastekljevanje balkonov, zastekljevanje balkonov dru-

gačnega tipa od obstoječega,
– namestitev drugačnega tipa balkonskih ograj od ob-

stoječega,
– nameščanje novih zunanjih instalacij (dimniške tuljave, 

odvodi zraka, klima naprave),
– sprememba vrste kritine, sprememba barve kritine.

10. člen
(1) Parcialni posegi na zunanjosti objekta, kot na primer:
– Parcialna prenova fasad (npr. prebarvanje samo dela 

etaž na objektu, prebarvanje dela objekta glede na »vhod« ozi-
roma skupnost stanovalcev na določenem naslovu, energetska 
prenova dela objekta),

– Parcialna zamenjava stavbnega pohištva s stavbnim 
pohištvom drugačnega tipa od obstoječega oziroma predvide-
nega po projektu,

– Parcialno nameščanje zunanjih senčil, nameščanje sen-
čil drugačnega tipa od obstoječega oziroma predvidenega po 
projektu (rolete, tende, žaluzije, nadstreški ipd.),

– Parcialno zastekljevanje balkonov, zastekljevanje bal-
konov drugačnega tipa od obstoječega oziroma predvidenega 
po projektu,

– Parcialno spreminjanje zunanjega videza ograj balko-
nov, nameščanje drugačnega tipa ograje na balkonu od obsto-
ječega oziroma predvidenega po projektu,

– Parcialno nameščanje zunanjih instalacij (dimniške tu-
ljave, odvodi zraka, klima naprave),

– Parcialno dodajanje novih elementov na fasado objekta, 

predstavljajo spremembo zunanjega videza in urejenosti objek-
ta kot celote, zato niso dopustni.

(2) V primeru, ko se spreminja zunanji videz objektov v 
stanovanjskih soseskah, ki jih sestavljajo tipološko enaki objek-
ti, se na podlagi skupnega elaborata prenove določi tipološko 
poenoten nov videz objektov za območje celotne soseske. Par-
cialno spreminjanje zunanjega videza objekta ali delov objekta 
v tako zasnovanih soseskah ni dopustno.

11. člen
(1) V primeru, da zavezanec v roku, določenem z odloč-

bo, ne izvede predpisanih mu vzdrževalnih in drugih del, se 
opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v 
skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.

(2) V primeru, da občina za izvršbo iz prejšnjega od-
stavka sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, 
pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna 
dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževal-
nih in drugih del.
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12. člen
(1) V primeru, da se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo 

občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugo-
tovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z 
vzdrževalnimi deli, lahko občinska uprava izda novo odločbo, v 
kateri odredi rekonstrukcijo objekta na stroške lastnika objekta.

(2) V primeru, da občinska uprava ugotovi, da je objekt 
v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti 
z vzdrževalnimi deli niti z rekonstrukcijo objekta, lahko odredi 
odstranitev objekta na stroške lastnika objekta.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

občinske inšpekcijske službe.

14. člen
(1) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje za prekršek fizič-

na oseba, ki krši določbe 4., 8. in 10. člena tega odloka.
(2) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje za prekršek od-

govorna oseba pravne osebe, ki krši določbe 4., 8. in 10. člena 
tega odloka.

(3) Z globo v višini 500 EUR se kaznuje za prekršek 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki krši določbe 4., 8. in 10. člena tega 
odloka.

(4) Z globo v višini 500 EUR se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki krši določbe 4., 8. in 10. člena tega odloka.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije, razen določbe 11. člena, ki začne 
veljati, ko bodo v proračunu Mestne občine Celje zagotovljena 
finančna sredstva.

Št. 0302-11/2013
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje 

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

3836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Celje

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. seji 
dne 3. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Celje

1. člen
V devetem odstavku 24. člena Odloka o ustanovitvi Jav-

nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje 
(Uradni list RS, št. 37/97, 101/07 in 99/12) se besedilo »mini-
stru za šolstvo in šport.« nadomesti z besedno zvezo »pristoj-
nemu ministru.«.

2. člen
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 34. člena tako, 

da se za drugim stavkom, za besedno zvezo »vse medsebojne 
pravice in obveznosti.« doda nov stavek, ki se glasi: »Zavod 
skladno z vpisanimi registriranimi dejavnostmi samostojno 
upravlja s sredstvi, ki so mu bila dana v posest (upravljanje), 
ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje 
ali to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja 
ustanovitelja.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0302-10/2013
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – 
Aljažev hrib

Na podlagi 61.a člena, v povezavi s 97. in 98. členom, 
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, 109/12 in 35/13 
– skl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 
70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. seji 
dne 3. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu levi breg  
Voglajne – Aljažev hrib

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazi-

dalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev hrib se spremeni 
besedilo prvega odstavka 1.a člena tako, da se glasi:

»(1) Za urejanje prostora pristojni občinski organ lahko 
z urbanističnim mnenjem dopusti gradnjo enostavnih in ne-
zahtevnih objektov kot tudi uporabo toleranc pri gabaritih in 
namembnosti objektov ter naprav, in sicer:

1. Kot toleranca gabarita se dovoli obstoječim stanovanj-
skim objektom za stanovanjske potrebe in izjemoma za opra-
vljanje dovoljene mirne poslovne dejavnosti gradnja prizidkov 
in nadzidav v gabaritih, ki ne poslabšujejo bivalnih pogojev 
sosedov oziroma jih tudi dopuščajo pogoji odmikov od komu-
nalnih naprav. Ne glede na ta določila se brez soglasja soseda 
stanovanjski objekt ne sme približati na manj kot 3 metre od-
mika od parcelne meje, nezahtevni in enostavni objekt pa na 
manj kot 1 meter. Nadzidava objekta za izkoriščanje mansarde 
se lahko izvede na objektih etažnosti P (v novo etažnost P+M 
oziroma P+IP), ostale tipe nadzidav bo pristojna občinska 
služba obravnavala individualno. Sestavni del vloge za izdajo 
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urbanističnega mnenja in kasneje gradbenega dovoljenja je 
pozitivno geotehnično mnenje za nameravan gradbeni poseg.

2. Kot toleranca se šteje sprememba namembnosti ob-
stoječih stanovanjskih objektov za potrebe opravljanja intelek-
tualnih storitev, osebnih storitvenih in uslužnostnih dejavnosti, 
trgovine z mešanim blagom in specializirane trgovine.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-6/2013
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o rabi javnih površin

Na podlagi 21. in 65. 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, 51/10, 84/10 – odl. 
US in 40/12 – ZUJF) ter v skladu z 8., 17., 60. in 66. členom 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni 
svet Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o rabi javnih površin

1. člen
(1) V prvem in drugem odstavku 3. člena, prvem odstavku 

5. člena in prvem odstavku 23. člena Odloka o rabi javnih povr-
šin (Uradni list RS, št. 75/12) se beseda »zabavnih« nadomesti 
z besedo »javnih«.

(2) V drugem odstavku 23. člena se beseda »zabavna« 
nadomesti z besedo »javna«.

2. člen
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 8. člena tako, 

da se glasi: 
»– na območje pokopališč, razen kioskov za prodajo 

cvetja in sveč in začasnih premičnih prodajnih objektov ob 
posebnih priložnostih,«.

3. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek tako, da se glasi: 
»(2) Kioski morajo izpolnjevati oblikovne pogoje, kot so 

določeni s pravilnikom o videzu kioskov.«.

4. člen
Besedilo druge alineje prvega odstavka 12. člena se 

spremeni tako, da se glasi: 
»– tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko 

uporablja le za napis ponudbe gostinskega lokala in je lahko 
postavljena le znotraj območja gostinskega vrta, ali neposredno 
ob vhodu v gostinski lokal,«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Pravilnik iz drugega odstavka 11. člena tega odloka sprej-

me župan Mestne občine Celje v roku treh mesecev po uve-
ljavitvi tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0302-11/2012
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

3839. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Celje

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 
29. in 65. 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, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – 
ZUJF), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, 
št. 24/00 in (31/00 – popr.)), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter 8. in 17. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 
50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet 
Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

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

o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa  

v Mestni občini Celje

1. člen
V besedilu 6. člena Pravilnika o pogojih, merilih in po-

stopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa 
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08) se spremeni 
druga točka tako, da se glasi:

»2. so registrirani za izvajanje športne dejavnosti že več 
kot tri leta ter so jo v tem času aktivno izvajali na območju MOC, 
oziroma neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega 
društva, katerega program je bil pred tem sofinanciran že vsaj 
tri leta zapored;«.

2. člen
V besedilu 14. člena se spremeni drugi odstavek tako, 

da se glasi:
»(2) Komisijo sestavljajo trije člani iz vrst delavcev uprave 

oziroma funkcionarjev MOC, od katerih je eden predsednik 
komisije ter dva člana iz vrst strokovne športne javnosti.«.

3. člen
V besedilu 15. člena se doda 8. točka tako, da se glasi:
»8. priprava dodatnih pogojev, meril in normativov, ki se 

po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo 
pri ovrednotenju prijavljenih programov.«.
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4. člen
(1) V besedilu 18. člena se doda nov drugi odstavek tako, 

da se glasi:
»(2) Prijave, ki jih komisija pri vsebinskem pregledu prijav 

na podlagi določil pravilnika oceni kot neustrezne oziroma vse-
bujejo neresnične podatke, se s sklepom zavrnejo.«.

(2) Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

5. člen
V besedilu 21. člena se spremeni prvi odstavek tako, da 

se glasi:
»(1) Zoper sklep o zavrnitvi ali zavržbi prijave oziroma 

sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov lahko 
vloži izvajalec pritožbo na župana MOC v roku osem dni od 
dneva prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti ra-
zloge, zaradi katerih je pritožba vložena.«.

6. člen
(1) V besedilu 26. člena se spremeni prvi odstavek tako, 

da se glasi:
»(1) V času do sklenitve letne pogodbe o sofinancira-

nju izvedbe programa športa se osnovni programi vadbe in 
tekmovanj (interesna športna vzgoja otrok in mladine, vadba 
športnih šol, članskih ekip ter športne rekreacije starejših in 
invalidov), delovanje društev, plače in prispevki vzdrževalcev 
športnih objektov in strokovnega delavca ZVEZE, tekoče redno 
vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin športnih 
objektov ter razvojne in strokovne naloge, ki jih izvaja ZVEZA, 
sofinancirajo na osnovi pogodbe o začasnem sofinanciranju.«.

(2) Spremeni se besedilo tretjega odstavka tako, da se 
glasi:

»(3) Sofinanciranje se izvaja v višini povprečnih dvanaj-
stin pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje 
programe iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.«.

7. člen
V besedilu 29. člena se spremeni 5. točka tako, da se 

glasi:
»5. ima organizirano vadbo najmanj 36 tednov letno v 

najmanj treh starostnih kategorijah otrok in mladine.«.

8. člen
V besedilu 33. člena se spremeni peti odstavek tako, da 

se glasi:
»(5) Društva, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev iz 

29. člena, oziroma zahtevanih podatkov ne predložijo, se ne 
ocenijo ter se njihovi programi, če izpolnjujejo zahtevane po-
goje, uvrstijo v program interesne športne vzgoje ali v druge 
ustrezne vsebine LPŠ.«.

9. člen
(1) V besedilu 36. člena se spremeni četrti odstavek tako, 

da se glasi:
»(4) Komisija lahko samostojno ali na predlog ZVEZE 

pogojno za dobo enega leta uvrsti v C razred prednostnega 
programa do dve društvi, ki ne dosežeta zadostnega števila 
točk ali nimata izpolnjenega pogoja iz 6. točke 29. člena, imata 
pa zelo dobro organiziran ter kakovostno perspektivni program 
dela z otroškimi in mladinskimi športnimi šolami, ki zadostuje 
pogojem ustrezne NPŠZ.«.

(2) Doda se nov šesti odstavek tako, da se glasi:
»(6) Za uvrstitev v kakovostni razred A in B mora imeti 

društvo med svojimi registriranimi tekmovalci v obdobju zadnjih 
treh let najmanj enega kategoriziranega športnika po kriterijih 
OKS za kategorizacijo športnikov v RS.«.

10. člen
(1) V besedilu 5. točke 37. člena se za prvim odstavkom 

doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:

»(2) Na uradnih tekmovanjih NPŠZ mora nastopiti naj-
manj 25% športnikov vključenih v športno šolo II. in III. stopnje 
ter najmanj 50% športnikov vključenih v športno šolo IV. in 
V. stopnje.«.

(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

11. člen
V besedilu 40. člena se črta drugi odstavek.

12. člen
(1) V besedilu drugega odstavka 42. člena se spremeni 

tabela »Preglednica 1 – Uporaba športnega objekta« tako, da 
se glasi:

»

Zap. št. Vrsta športnega objekta Število točk
1 ura (60 min)

POKRITI ŠPORTNI OBJEKTI
1. Športna dvorana 30
2. Telovadnica – velika 3/3 

(nad 600 do 800 m2) 18
3. Telovadnica – srednja 2/3 

(nad 400 do 600 m2) 12
4. Telovadnica – mala 1/3 

(nad 200 do 400 m2) 6
5. Vadbeni prostor 

– nad 150 do 200 m2 4
6. Vadbeni prostor 

– nad 80 do 150 m2 3
7. Vadbeni prostor – do 80 m2 2
8. Atletska dvorana 15
9. Badminton – igrišče 2
10. Jahalnica 6
11. Strelišče – 1 strelno mesto 1
12. Teniško igrišče 5

NEPOKRITI ŠPORTNI OBJEKTI
1. Atletski stadion – zunanji objekti 30 (za 1 vadbeni 

dan)
2. Nogometno igrišče 

– veliko (nad 6.000 m2) 25
3. Nogometno igrišče 

– srednje (nad 4.000 do 6.000 m2) 15
4. Nogometno igrišče 

– malo (do 4.000 m2) 8
5. Smučišče 30
6. Balinišče – 1 proga 2
7. Strelišče – 1 strelno mesto 0,5
8. Karting poligon 3
9. Teniško igrišče 3
10. Parkur 3
11. Veslaška proga na reki 2
12. Asfaltno igrišče 1
13. Letališka steza 6 (za 1 vadbeni 

dan)

«.
(2) Spremeni se besedilo šestega odstavka tako, da se 

glasi:
»(6) Izvajalcem programa v smučanju in veslanja na divjih 

vodah se lahko sofinancira uporaba športnega objekta tudi 
izven območja MOC.«.
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13. člen
V besedilu prvega odstavka 46. člena se spremeni tabela 

»Preglednica 2 – Delo strokovnega kadra« tako, da se glasi:
»

Zap. št. Strokovni kader Merilo za ocenitev Štev. točk
za 1 uro
(60 min)
oziroma  
% plače

1. Honorarni 
strokovni 
delavec I

Športna vzgoja 
otrok in mladine 
usmerjene 
v kakovostni 
in vrhunski šport – 
prednostni program 
športa 7

2. Honorarni 
strokovni 
delavec II

Interesna športna 
vzgoja predšolskih 
in osnovnošolskih 
otrok 5

3. Honorarni 
strokovni 
delavec III

Interesna športna 
vzgoja mladine, 
športna vzgoja otrok 
in mladine 
s posebnimi 
potrebami, športna 
rekreacija 
za starejše občane 
ter za odrasle 
s posebnimi 
potrebami 
in šport invalidov 3

4. Vaditelj Občinski tečaji 
plavanja in drsanja, 
drugi občinski 
programi za otroke 
in mladino ter 
starejše občane

po pogodbi  
z izvajalcem

5. Vzdrževalec I Vzdrževanje 
Športnega letališča 
Celje

do 75% bruto 
plače

6. Vzdrževalec II Vzdrževanje 
Konjeniškega centra 
Škofja vas

do 50% bruto 
plače

7. Vzdrževalec 
II – 1

Vzdrževanje 
Atletskega stadiona 
Kladivar

do 100%  
bruto plače

8. Vzdrževalec 
II – 2

Vzdrževanje 
Atletskega stadiona 
Kladivar

do 75% bruto 
plače

9. Strokovni 
delavec ZVEZE

Opravljanje 
strokovnih opravil 
za ZVEZO in njene 
organe

do 50% bruto 
plače

«.

14. člen
V besedilu 51. člena se doda nov drugi odstavek tako, 

da se glasi:
»(2) V posameznih specifičnih primerih lahko komisija 

prizna tudi večje število skupin.«.

15. člen
V besedilu prvega odstavka 68. člena se doda 5. točka 

tako, da se glasi:
»5. najmanj 25% športnikov, ki so vključeni v vadbo špor-

tne šole II. in III. stopnje ter 50% športnikov vključenih v vadbo 
športne šole IV. in V. stopnje je v tekoči ali v pretekli tekmovalni 
sezoni nastopilo na uradnih tekmovanjih za naslov državnega 
prvaka NPŠZ.«.

16. člen
V besedilu 71. člena se v poglavju »2.2.4. Materialni stro-

ški« za tabelo »Preglednica 4c« črtata tretji in četrti odstavek.

17. člen
V poglavju »3.3. Programi v izbrani športni panogi za sta-

rejše občane« se pred besedilom 81. člena doda nov 80.a člen 
tako, da se glasi:

»80.a člen
(pogoji sofinanciranja)

Pogoji za sofinanciranje so:
1. program ima značaj redne vadbe ter se izvaja najmanj 

30 tednov v letu,
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 15 do 20 ude-

ležencev,
3. udeleženci vadbe morajo biti stari 60 in več let,
4. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en pro-

gram.«.

18. člen
Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V program kakovostnega športa so vključeni kategorizi-

rani športniki državnega razreda, vadba članskih ekip športnih 
društev ter nastopi članskih ekip športnih društev v mednaro-
dnih ligah.«.

19. člen
(1) V besedilu druge alineje 1. točke 85. člena se za be-

sedo »število« doda beseda »registriranih«.
(2) Za drugo alinejo 1. točke se dodata novi tretja in četrta 

alineja tako, da se glasita:
»– ekipno tekmovanje je izvedeno kot samostojno tek-

movanje ter samo s tekmovalci iz iste starostne kategorije 
(članske), ki nastopijo v istem terminu in na isti lokaciji;

– posameznemu društvu se prizna največ ena ekipa v 
moški in ena v ženski kategoriji.«.

(3) Besedilo druge alineje 3. točke se spremeni tako, da 
se glasi:

»– članska ekipa je v zadnji tekmovalni sezoni dosegla 
uvrstitev med prve tri uvrščene ekipe oziroma v prvo petino 
uvrščenih na državnem ekipnem prvenstvu ali v finale sloven-
skega pokala ob pogoju, da je bilo skupaj uvrščenih najmanj 
15 ekip, ki so opravile vse nastope, določene s pravili NPŠZ.«.

20. člen
Za besedilom 86. člena se doda novo poglavje z novima 

86.a in 86.b členoma tako, da se glasi:

»4.3. Nastopi članskih ekip športnih društev v mednarodnih 
ligah

86.a člen
(pogoji za sofinanciranje)

(1) V program sofinanciranja se uvrsti članska ekipa, ki 
nastopa v uradni mednarodni ligi v disciplini, ki je vključena v 
kriterije OKS za kategorizacijo športnikov ter jo za sodelovanje 
v ligi prijavi NPŠZ.

(2) Društvu se prizna sodelovanje le v eni mednarodni ligi.

86.b člen
(višina sofinanciranja)

(1) Ekipi se sofinancira nastop v višini 60 točk za vsakega 
člana ekipe v največ 14 krogih tekmovanja.

(2) Število članov ekipe se določi na osnovi števila špor-
tnikov v članski ekipi v »Preglednici 3« v 69. členu oziroma v 
»Preglednici 4« v 71. členu pravilnika, katerim se doda še 2 do 
4 spremljevalce.«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 105 / 16. 12. 2013 / Stran 12119 

21. člen
(1) V besedilu 90. člena se spremeni 2. točka poglavja 

»Individualne športne panoge« tako, da se glasi:
»2. nastop na svetovnem prvenstvu (SP), evropskem 

prvenstvu (EP), svetovnih igrah neolimpijskih športov (SINŠ), 
sredozemskih igrah (SI), univerzijadi (UNI), mladinskih olimpij-
skih igrah (MOI) in na olimpijskem festivalu evropske mladine 
(OFEM),«.

(2) Doda se besedilo nove 4. točke tako, da se glasi:
»4. Nastop v klubski ekipi, ki predstavlja državno repre-

zentanco, se ne prizna.«.

22. člen
(1) V 91. členu se v tabeli »Preglednica 6«, v vrstici pod 

zaporedno številko »5.«, v stolpcu »Nivo tekmovanja«, beseda 
»EYOF« nadomesti z besedo »OFEM«.

(2) Za vrstico pod zaporedno številko »5.« se doda nova 
vrstica z zaporedno številko »6.« tako, da se glasi:

»
Zap. 
št. Nivo tekmovanja Člani Mlajši mladinci 

in mladinci
6. MOI – 150

«.

23. člen
V 99. členu se v tabeli »Preglednica 7«, v vrstici pod 

zaporedno številko »1.« in v stolpcu »Izvajalec programa«, 
za besedilom »na tekmovanjih NPŠZ« doda besedilo »in so 
uvrščena v prednostni program športa«.

24. člen
V besedilu 118. člena se spremeni 4. točka tako, da se 

glasi:
»4. ter pridobivanje ustreznih podatkov in urejanje spletne 

strani Zveze.«.

25. člen
V besedilu 120. člena se spremeni drugi odstavek tako, 

da se glasi:
»(2) Urejanje spletne strani ZVEZE se sofinancira na 

osnovi pogodbe med MOC in ZVEZO.«.

26. člen
Besedilo 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam društev in število športnikov, ki so upravičeni 

do koriščenja storitev iz prejšnjega člena pravilnika, uskladi 
ZVEZA, sofinanciranje storitev pa se izvaja na osnovi prijave 
ZVEZE na JR ter števila točk, ki jih za posameznega športnika 
v razpisni dokumentaciji določi komisija.«.

KONČNA DOLOČBA

27. člen
(objava in veljavnost pravilnika)

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

Št. 671-7/2013
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

3840. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Celje v obdobju januar–marec 2014

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) 
in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 
43/08) župan Mestne občine Celje sprejme

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Celje  

v obdobju januar–marec 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2014.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine 

Celje za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 
(14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12); v nadaljevanju: ZJF) in Od-
lokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 12/13, 56/13 in 79/13).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 

prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna dolo-
čijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

januar–marec 
2014

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)  8.781.723
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.700.878

70 DAVČNI PRIHODKI 7.020.598
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.960.864
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 675.696
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 383.451
706 DRUGI DAVKI 587

71 NEDAVČNI PRIHODKI 680.280
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 422.267
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.864
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 121.515
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 45.060
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 88.574

72 KAPITALSKI PRIHODKI 55.767
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 233
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 55.534
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73 PREJETE DONACIJE 12.425
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 12.425
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.006.708
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.006.708
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 5.945
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 5.945

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.437.584
40 TEKOČI ODHODKI 2.058.698

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 669.353
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 111.780
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.195.682
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 81.883
409 REZERVE 0

41 TEKOČI TRASFERI 4.362.932
410 SUBVENCIJE 355.442
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 2.016.342
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 19.468
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.971.680
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 984.211
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 984.211

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 31.743
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 31.743
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PROR. UPORABNIKOM 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 1.344.139

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (75) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 587.033
55 ODPLAČILA DOLGA 587.033

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 587.033
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 757.106

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –587.033
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –1.344.139
STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2012 3.043.800

(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki 
in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, 
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-

časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

(2) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svo-
jega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

(3) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

Št. 410-15/2013
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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3841. Sklep št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč 
v splošni rabi

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US, 93/05 – ZVMS, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odločba US) in 
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 
23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

S K L E P
št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč  

v splošni rabi

1. člen
Ukine se status splošne rabe za naslednje nepremič-

nine:

Parcelna 
številka

Vrsta rabe Površina 
m2

Katastrska občina

686/3 cesta 32 1057 – Rupe

686/6 cesta 47 1057 – Rupe

683/3 cesta 368 1057 – Rupe

686/7 cesta 249 1057 – Rupe

686/4 cesta 127 1057 – Rupe

1205/13 travnik 677 1071 – Škofja vas

1384/9 cesta 218 1072 – Šmiklavž

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti 

značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Mestne obči-
ne Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 
5880360.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3502-116/2013
Celje, dne 3. decembra 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Podžupanja

mag. Darja Turk l.r.

DOBREPOLJE

3842. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Dobrepolje v obdobju januar–marec 2014

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 
38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 
– ZDIU12) in 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni 
list RS, št. 28/08) je župan Občine Dobrepolje dne 29. 11. 
2013 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobrepolje  

v obdobju januar–marec 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 (14/13 
– popr.), 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom 
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 108/12, 92/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun 
januar–marec 

2014 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 656.597
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 645.597

70 DAVČNI PRIHODKI 600.697
700 Davki na dohodek in dobiček 561.252
703 Davki na premoženje 17.445
704 Domači davki na blago in storitve 22.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 44.900
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 32.100
711 Takse in pristojbine 1.000
712 Globe in druge denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.200
714 Drugi nedavčni prihodki 10.600

73 PREJETE DONACIJE 1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.000
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 10.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 656.697
40 TEKOČI ODHODKI 223.120

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 42.463
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 7.174
402 Izdatki za blago in storitve 155.797
409 Rezerve 17.686

41 TEKOČI TRANSFERI 267.892
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410 Subvencije 3.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 212.010
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 4.002
413 Drugi tekoči domači transferi 48.880

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 162.310
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 162.310

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.375
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.375

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –100
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 100

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 100
750 Prejeta vračila danih posojil 100
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 100

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 100
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo:

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 
ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 
11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12),

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/), Uradni list RS, št. 104/12, 
46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13,

– Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013, 
(Uradni list RS, št. 108/12, 92/13).

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.

Št. 410-0017/2013
Videm, dne 29. novembra 2013

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

GORNJI PETROVCI

3843. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji 
Petrovci v obdobju januar–marec 2014

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – 
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 
– ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 30. člena 
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je 
župan Občine Gornji Petrovci dne 9. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci 

v obdobju januar–marec 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
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1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 
– ZDIU12); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Ob-
čine Gornji Petrovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 25/13; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
januar–marec 

2014

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 491.164,50

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 437.310,15

70 DAVČNI PRIHODKI 431.883,17

700 Davki na dohodek in dobiček 419.562,00

703 Davki na premoženje  11.248,08

704 Domači davki na blago in storitve  1.073,09

71 NEDAVČNI PRIHODKI  5.426,98

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  3.473,87

711 Takse in pristojbine  86,10

712 Denarne kazni  218,16

714 Drugi nedavčni prihodki  1.648,85

72 KAPITALSKI PRIHODKI  46.737,46

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 0,00

721 Prihodki od prodaje zalog  0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev  46.737,46

73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov  0,00

731 Prejete donacije iz tujine  0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  7.116,89

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij  7.116,89

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 722.677,20

40 TEKOČI ODHODKI 298.351,82

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 37.826,19

401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 7.343,02

402 Izdatki za blago in storitve 243.364,10

403 Plačila domačih obresti 9.818,51

409 Rezerve 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 134.802,61

410 Subvencije 1.057,70

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 77.846,59

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 5.432,14

413 Drugi tekoči domači transferi  50.466,18

414 Tekoči transferi v tujino  0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  287.342,43

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 287.342,43

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.180,34

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 0,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 2.180,34

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –231.512,70

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00

750 Prejeta vračila danih posojil  0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije  0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00

440 Dana posojila  0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb  0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti 0,00
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VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE  0,00

500 Domače zadolževanje  0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA  0,00

550 Odplačila domačega dolga  0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNI
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –231.512,70

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 231.512,70

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 232.270,13

9009 Splošni sklad za drugo  232.270,13

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, 
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo 

do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 

začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, za-
kon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in 
odlok o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-

dolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem 
letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2014 dalje.

Št. 007-0002/2013-15
Gornji Petrovci, dne 9. decembra 2013

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

GROSUPLJE

3844. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Tržnica 
Grosuplje

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKC-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP) in na podlagi 34. člena Statuta 
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Gro-
suplje objavlja

J A V N O  N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Tržnica Grosuplje

1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za tržnico Grosuplje, ki ga 
je izdelala Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika 
(v nadaljevanju: OPPN) bo potekala v času od ponedeljka 
23. decembra 2013 do vključno petka 24. januarja 2014:

– v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 
Grosuplje – pritličje, v času uradnih ur, ob ponedeljkih od 
8. do 11. ure in od 12. do 14.30, ob sredah od 8. do 11. ure 
in od 12. do 16.30, ob petkih od 8. do 11. ure in

– v prostorih KS Grosuplje, Taborska cesta 1, v času 
uradnih ur ob sredah od 15. do 17. ure.

OPPN bo javno dostopen na spletni strani Občine Gro-
suplje: www.grosuplje.si.

2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v dvorani Druž-

benega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v četrtek, 
16. januarja 2014, ob 17. uri.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za 
njihovo posredovanje

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku 
OPPN za tržnico Grosuplje lahko javnost podaja pisno na 
naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, 
s pripisom OPPN za tržnico Grosuplje, ali v knjigo pripomb 
na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni 
obravnavi.

4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do 

njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. 
Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in 
katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
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5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje: www.gro-
suplje.si.

Št. 3505-0012/2013
Grosuplje, dne 12. decembra 2013

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Po pooblastilu župana
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012

Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

IG

3845. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtec Ig

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
44/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
ZOFVI-UPB5, 58/09), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 129/06) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-
valnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08) je Občinski 
svet Občine Ig na 21. redni seji z dne 4. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig

1. člen
V 1. členu se briše:
»– Enota Gozdiček, Draga.«

2. člen
V 2. členu se spremeni naslov enote Krimček in se po 

novem glasi:
»– Enota vrtca Krimček, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig.«
V 2. členu se briše:
»– Enota Gozdiček, Draga 1, 1292 Ig.«

3. člen
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-

braževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08 z dne 
16. 6. 2008) in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, 
št. 4/10 z dne 22. 1. 2010) ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 602/036/2013
Ig, dne 4. decembra 2013

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

3846. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 
7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 
124/07, 18/08 in 90/10) ter sklepa 6. redne seje Občinskega 
sveta Občine Ig z dne 17. 4. 2007 izdaja župan Občine Ig

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na nepremičnini parc. št. 1606/5 – pot v izmeri 149 m2, 

k.o. 1707 – Iška vas (ID 6028059), se ukine javno dobro.

2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna-

čaj javnega dobra in postane last Občine Ig.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 353/018/2012
Ig, dne 11. decembra 2013

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

KANAL

3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal 
ob Soči v obdobju januar–marec 2014

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – 
ZDIU12 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006, ter Uradni list RS, 
št. 70/07 in 51/08) je župan Občine Kanal ob Soči dne 10. 12. 
2013 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči  

v obdobju januar–marec 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na Proračunu Občine Kanal 

ob Soči za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 
(14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12 in 101/13; v nadaljevanju: 
ZJF), Odlokom o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 27/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu) 
ter Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal 
ob Soči za leto 2013 (Uradni list RS, št. 80/13).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
januar–marec 

2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.494.780

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.461.286

70 DAVČNI PRIHODKI 1.155.158

700 Davki na dohodek in dobiček 996.359

703 Davki na premoženje 142.776

704 Domači davki na blago in storitve 16.023

71 NEDAVČNI PRIHODKI 306.128

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 276.288

711 Takse in pristojbine 438

712 Globe in druge denarne kazni 1.320

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 5.083

714 Drugi nedavčni prihodki 22.999

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.440

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 1.440

74 TRANSFERNI PRIHODKI 32.054

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 32.054

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.059.910

40 TEKOČI ODHODKI 532.982

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 94.673

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 16.102

402 Izdatki za blago in storitve 422.060

403 Plačila domačih obresti 147

41 TEKOČI TRANSFERI 436.957

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 168.916

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 60.562

413 Drugi tekoči domači transferi 207.479

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 89.110

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 89.110

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 861

430 Investicijski transferi 861

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 434.870

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje 
v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.309

55 ODPLAČILA DOLGA 1.309

550 Odplačila domačega dolga 1.309

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 433.561

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.309

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 434.870

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 200.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, 
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih 
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se 
objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski 
občine).
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 

začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, za-
kon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in 
odlok o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-

dolži do višine 1.309 eurov, ki je potrebna za odplačilo glav-
nic dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2014 dalje.

Št. 4100-0002/2013-1
Kanal ob Soči, dne 10. decembra 2013

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

3848. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV – UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in 
16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (uradne objave Pri-
morske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 
in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. redni 
seji dne 21. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 

Kanal ob Soči

1.
Za predsednico in namestnico Občinske volilne komisije 

Občine Kanal ob Soči se imenuje:
– predsednico komisije: Polona Klančič, Vetrišče 3, 5000 

Nova Gorica

– namestnico predsednice: Tanja Vuga, Vezna pot 4, 5250 
Solkan.

2.
Za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije 

se imenuje:
– član Egon Krpan, Čargova ulica 13, 5213 Kanal
– namestnik člana Marjeta Žnidarčič, Vojkova ulica 29, 5213 

Kanal
– član Miha Čargo, Gregorčičeva ulica 9, 5210 Deskle
– namestnik člana Magda Gabrijelčič, Ložice 79, 5210 De-

skle
– član Marta Murovec, Kal nad Kanalom 119b, 5214 Kal 

nad Kanalom
– namestnik člana Sonja Kralj, Gorenja vas 14, 5213 Kanal.

3.
Mandat začne teči 6. junija 2014 in traja štiri leta.

4.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-0009/2013-6
Kanal ob Soči, dne 21. novembra 2013

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

3849. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne 
komisije Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV – UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12) in 
16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (uradne objave Pri-
morske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. redni seji 
dne 21. 11. 2013 sprejel

S K L E P
o spremembi sestave Občinske volilne komisije 

Občine Kanal ob Soči
1.

Za predsednico volilne komisije Občine Kanal ob Soči 
se imenuje:

– Polona Klančič, Vetrišče 3, 5000 Nova Gorica.

2.
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 9000-0009/2013-5
Kanal ob Soči, dne 21. novembra 2013

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

MEDVODE

3850. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
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list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je 
Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 3. 12. 2013 
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo  

v cestnem prometu Občine Medvode

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu Občine Medvode (v nadaljevanju besedila: 
svet) in določa njegovo sestavo ter naloge.

Svet deluje kot posvetovalno telo župana.

2. člen
Svet ima predsednika in sedem članov. Predsednika in 

člane sveta imenuje občinski svet na podlagi predlogov orga-
nizacij in institucij iz drugega odstavka tega člena za mandatno 
dobo štirih let.

Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in in-
stitucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v 
cestnem prometu, in sicer:

– pet predstavnikov vzgojno izobraževalnih organizacij;
– predstavnik policije;
– predstavnik občinskega redarstva;
– predstavnik občinske uprave s področja cestnega pro-

meta.

3. člen
Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov 

imenuje podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njego-

ve odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe 

sveta zagotavlja občinska uprava.

4. člen
Naloge sveta so naslednje:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 

ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za var-

nost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 

varnost cestnega prometa na lokalni ravni;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem iz-

obraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti;

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu na lokalni ravni;

– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim 
za promet.

5. člen
Sredstva za financiranje nalog sveta se zagotavljajo v 

proračunu Občine Medvode ter iz drugih sredstev.

6. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe 

Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkci-
onarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov 
delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 41/03 in 
66/07).

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

ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 23/97 in 98/99).

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bil 
imenovan s sklepom št. 011-2/2011 z dne 15. 2. 2011, nada-
ljuje z delom do izteka mandata članov občinskega sveta v 
letu 2014. S konstituiranjem delovnih teles po lokalnih volitvah 
v letu 2014 bo imenovan nov svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-129/2013-2
Medvode, dne 4. decembra 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

3851. Odlok o spremembi območij naselij Tehovec 
in Brezovica pri Medvodah

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), 
(Uradni list RS, št. 25/08) in 25. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB, 59/13) je Občinski svet Občine 
Medvode na 24. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi območij naselij Tehovec  

in Brezovica pri Medvodah

1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Te-

hovec (šifra naselja: 020) in Brezovica pri Medvodah (šifra 
naselja 002) in s tem območji naselij Tehovec in Brezovica pri 
Medvodah.

2. člen
Meja med naseljema Tehovec in Brezovica pri Medvodah 

se spremeni tako, da se del naselja Brezovica pri Medvodah 
priključi naselju Tehovec.

Nova meja med naseljema Tehovec in Brezovica pri Med-
vodah je prikazana na grafični prilogi in je sestavni del tega 
odloka.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem objave.

Št. 031-1/2013-1
Medvode, dne 3. decembra 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

3852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08 in 90/12), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 
4/10 in 20/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – 
ZIPRS1011) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list 
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RS, št. 29/06 in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 
24. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

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

o sofinanciranju kulturne dediščine

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni 

list RS, št. 67/04) se 2. točka 2. člena po novem glasi:
»2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi 

deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju 
Občine Medvode, ki so vpisani ali so v postopku vpisa v Regi-
ster kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);«.

2. člen
Osma alineja 4. člena se po novem glasi:
»– objekt je vpisan ali je v postopku vpisa v Register kul-

turne dediščine Republike Slovenije (RKD);«.
Deseta alineja 4. člena se v celoti črta.

3. člen
6. člen se po novem glasi:
»Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Pod 1. točko 2. člena:
– društva do 10 članov (1 točka)
– društva od 11 do 30 članov (2 točki)
– društva od 31 do 50 članov (3 točke)
– društva nad 50 članov (4 točke).
Pod 2., 3. in 4. točko 2. člena:
»a) Stopnja zaščitenosti:
– objekt je v postopku vpisa v Register kulturne dediščine 

Republike Slovenije (RKD) in ni razglašen za spomenik lokal-
nega ali državnega pomena (0 točk),

– objekt je vpisan v Register kulturne dediščine Republike 
Slovenije (RKD), vendar ni razglašen za spomenik lokalnega 
ali državnega pomena (2 točki),

– objekt je razglašen za spomenik lokalnega ali državne-
ga pomena (4 točke).

b) Ogroženost objekta v pomenu človekovih ali drugih 
fizičnih vplivov:

– objekt ima manjše poškodbe (0 točk),
– objekt ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane 

lastnosti (1 točka),
– objektu zaradi poškodb grozi uničenje (2 točki).
c) Ogroženost objekta v pomenu izginjanja iz območja 

občine:
– podobni objekti ne izginjajo (0 točk),
– podobni objekti izginjajo (1 točka),
– podobni objekti so že izginili (2 točki).
č) Vloga objekta za javnost v lokalni skupnosti:
– objekt je manj pomemben (0 točk),
– objekt je pomemben (1 točka),
– objekt je ključen (2 točki).
d) Redkost objekta na območju občine:
– vrsta objekta se pojavi večkrat (0 točk),
– vrsta objekta se pojavlja nekajkrat (1 točka),
– izvirnost oziroma izjemnost objekta v občini (2 točki).
e) Starost objekta:
– ni starejši od sto let (0 točk),
– od sto do petsto let (1 točka),
– starejši od petsto let (2 točki).
f) Zagotovljena finančna sredstva iz drugih virov:
– izvajalec ima zagotovljenih do 20% sredstev za izvedbo 

projekta (0 točk),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 20 do 40% sredstev za 

izvedbo projekta (1 točka),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40% sredstev za izved-

bo projekta (2 točki).
Pod 5. točko 2. člena:
– reference nosilca projekta (do 3 točke),
– cilji projekta (do 3 točke),

– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo (do 
2 točki),

– višina sredstev iz drugih virov (do 2 točki).«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 414-96/2004-5
Medvode, dne 3. decembra 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

3853. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/13) je Občinski 
svet Občine Medvode na 24. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Zemljišče parc. št. 447/9 pot, v izmeri 49 m2, k.o. 1972 

Senica, vpisano kot javno dobro, preneha biti javno dobro in se 
prenese v last Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 
12, Medvode.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-82/2010-14
Medvode, dne 3. decembra 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

3854. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni 
rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/13) je Občinski 
svet Občine Medvode na 24. seji dne 3. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I.
Zemljišče parc. št. 1296/10 dvorišče, v izmeri 52 m2, 

k.o. 1976 Preska, vpisano kot družbena lastnina v splošni rabi, 
preneha biti družbena lastnina v splošni rabi, in se prenese v 
last Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-81/2013-1
Medvode, dne 3. decembra 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.
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MOKRONOG - TREBELNO

3855. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09- ZPNacrt-A, 
80/10-ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNacrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNacrt-C) in v skladu s 
107. členom Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) ter 95. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 19. redni seji dne 
10. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: OPN Občine Mokronog 

- Trebelno).
Strokovna gradiva za OPN Občine Mokronog - Trebelno je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v obdobju 

od 2008–2013.

2. člen
Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim Občina Mokronog - Trebelno določa usmeritve za urejanje pro-

stora (strateški del OPN) in prostorske izvedbene pogoje za graditev in poseganje v prostor (izvedbeni del OPN). Izvedbeni del 
občinskega prostorskega načrta je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

3. člen
OPN Občine Mokronog - Trebelno vsebuje:
I. ODLOK O OPN
(1) Besedilo odloka o OPN s prilogami
(2) Grafični prikazi OPN v samostojni mapi 50x70 cm z naslednjo vsebino:

Naslovnica
Vsebina grafičnega dela OPN
Strateški del OPN
0-01 Zasnova prostorskega razvoja občine, merilo 1:50.000
0-02 Zasnova gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000
0-03 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, merilo 1:50.000
0-04 Usmeritve za razvoj v krajini, merilo 1:50.000
0-05 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, merilo 1:50.000
0-06 Okvirna območja naselij, merilo 1:50.000
0-07 Strateške razvojne površine za naselji Mokronog in Martinja vas, merilo 1:10.000
0-08 Strateške razvojne površine za naselje Trebelno, merilo 1:10.000
Izvedbeni del OPN
1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
1.02 Pregledna karta naselij Občine Mokronog - Trebelno z okrajšavami imen naselij v oznakah EUP, merilo 1:50.000
2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, 

merilo 1:50.000
3.01 do 3.21 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 

pogojev, merilo 1:5.000
4.01 do 4.21 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000
5.01 Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, merilo 1:50.000
6.01 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za jedro Mokronoga, merilo 1:5000

Legenda
II. PRILOGE OPN

OPN Občine Mokronog - Trebelno ima naslednje priloge:
31 izvleček iz državnega strateškega prostorskega načrta
32 prikaz stanja prostora
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja
35 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
36 povzetek za javnost
37 okoljsko poročilo

III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina OPN Občine Mokronog - Trebelno obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN 

ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemlji-
škega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2012) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko 
podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 
6. 10. 2008.
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4. člen
OPN Občine Mokronog - Trebelno določa:

1. UVODNE DOLOČBE
2. STRATEŠKI DEL OPN OBČINE MOKRONOG-TREBELNO
2.1 Izhodišča prostorskega razvoja občine
2.1.1 Osnovne ugotovitve o stanju, težnjah in možnostih prostorskega razvoja
2.1.2 Razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije
2.1.3 Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin
2.1.4 Cilji skladnega prostorskega razvoja občine
2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine (grafični prikaz na karti 0-01)
2.2.1 Omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij
2.2.2 Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
2.2.3 Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji
2.2.4 Druga za občino pomembna območja
2.2.5 Urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt
2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena (grafični prikaz na karti 0-02)
2.3.1 Skupne usmeritve za infrastrukturno urejanje
2.3.2 Zasnova prometne infrastrukture
2.3.3 Zasnova elektronskih komunikacij
2.3.4 Zasnova energetike
2.3.5 Zasnova vodooskrbe
2.3.6 Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod
2.3.7 Zasnova ravnanja z odpadki
2.3.8 Zasnova infrastukturnega opremljanja vinogradniških območij
2.4 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (grafični prikaz na kartah 0-03 in 0-06)
2.4.1 Okvirna območja naselij in območij razpršene poselitve
2.4.2 Usmeritve za razvoj naselij
2.4.3 Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih
2.4.4 Usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene gradnje
2.4.5 Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij
2.4.6 Območja, za katera se bo izvajala celovita prenova
2.4.7 Usmeritve za območja za strateški razvoj naselij (grafični prikaz na karti 0-07)
2.5 Usmeritve za razvoj v krajini (grafični prikaz na karti 0-04)
2.5.1 Usmeritve za razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
2.5.2 Usmeritve za območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
2.5.3 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajin-

skih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
2.6 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (grafični prikaz na karti 0-05)
2.7 Koncept prostorskega razvoja naselja Mokronog
2.7.1 Območje prostorskega razvoja naselja Mokronog
2.7.2 Koncept podrobnejše namenske rabe
2.7.3 Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
2.7.4 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
2.7.5 Koncept zelenega sistema naselja
2.8 Usmeritve za prostorske izvedbene pogoje – PIP
2.9 Usmeritve za občinske podrobne prostorske načrte – OPPN
3. IZVEDBENI DEL OPN OBČINE MOKRONOG - TREBELNO
3.1 Splošne določbe
3.2 Skupni prostorski izvedbeni pogoji
3.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji za namensko rabo prostora in vrste posegov
3.2.2 Tolerance glede namenske rabe prostora
3.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji za izrabo
3.2.4 Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje
3.2.6 Prostorski izvedbeni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
3.2.7 Prostorski izvedbeni pogoji za grajeno javno dobro
3.2.8 Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in varstva naravnih dobrin
3.2.9 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
3.2.10 Prostorski izvedbeni pogoji za varovanje zdravja
3.2.11 Prostorski izvedbeni pogoji v območjih DLN
3.2.12 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
3.3 Usmeritve za OPPN
3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja – ukrepi za preprečitev, omilitev in odpravo posledic vplivov 

na okolje (omilitveni ukrepi)
4. USMERITVE ZA URESNIČEVANJE OPN
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Tabele, ki so sestavni del odloka, so:
Tabela 1-1: Enote urejanja prostora – poselitev
Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor
Tabela 1-3: Enote urejanja prostora – območja mineralnih surovin
Tabela 2-1: Območja urejanja z OPPN
Tabela 2-2: Območja urejanja z državnimi prostorskimi akti – DPA
Tabela 3: Nezahtevni in enostavni objekti
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5. člen
Z OPN Občine Mokronog - Trebelno se prostorsko ureja območje celotne Občine Mokronog - Trebelno.

2. STRATEŠKI DEL OPN OBČINE MOKRONOG-TREBELNO

2.1 Izhodišča prostorskega razvoja občine

2.1.1 Osnovne ugotovitve o stanju, težnjah in možnostih prostorskega razvoja

6. člen
Občina Mokronog - Trebelno meri 73,40 km2, ima 43 naselij in šteje 3017 prebivalcev (vir: SURS, 2010). Povprečna gostota 

je 41 prebivalcev/km2. Večja gručasta naselja so v Mirenski dolini, po Raduljskem hribovju pa je poselitev razpršena po zaselkih. 
Stičišče alpskega, dinarskega in panonskega sveta se odraža v kamninski sestavi, reliefu, hidrografskih in podnebnih značilnostih, 
v tipih prsti, rastju in živalstvu ter tudi v kulturnem in gospodarskem pomenu.

Prostorski razvoj na območju Občine Mokronog - Trebelno se je v zadnjih 20 letih izvajal v okvirih prostorskega plana 
Občine Trebnje iz leta 1985. Občina Trebnje je deloma dopolnjevala prostorski plan tudi na območju nove Občine Mokronog 
- Trebelno, vendar z manjšimi spremembami in dopolnitvami. Obseg stavbnih zemljišč za prostorski razvoj je večinoma izko-
riščen, tako da ima občina relativno malo nezazidanih stavbnih zemljišč, kar vpliva tudi na trg stavbnih zemljišč in možnosti  
razvoja.

Težnje prostorskega razvoja zadnjega obdobja so gradnja stanovanj za lastne potrebe in gradnja objektov za trgovino, 
proizvodne dejavnosti in storitve. Prav tako je močan interes za gradnjo zidanic, vendar večinoma kot sekundarno bivališče za 
preživljanje prostega časa. Interes za nakup stanovanj v večstanovanjskih objektih je relativno majhen, saj je večina interesov 
usmerjena v novogradnje stanovanjskih stavb. Interes za gradnjo proizvodnih dejavnosti in storitev je prisoten večinoma iz območja 
občine in sosednjih območij, razvojni interes iz drugih urbanih središč je manjši.

Prostorske možnosti za razvoj iz vidika prometne dostopnosti in komunalnega opremljanja imajo naselja ob prometnih kori-
dorjih: ob državni cesti Mirna–Sevnica, v koridorju vzhod–zahod. Glede na dosedanji razvoj, infrastrukturne možnosti opremljanja, 
fizično geografske možnosti in cilje razporeditve dejavnosti, imajo prednostni položaj za načrten dolgoročen razvoj naselja: Mo-
kronog, Puščava - Martinja vas, Slepšek - Beli grič in Trebelno. Območje Puščava ima zaradi dobre infrastrukturne opremljenosti 
(cesta in železnica), primerne oddaljenosti od naselij, neizpostavljene lege ter povezave z gospodarsko cono sosednje občine, 
velik razvojni potencial.

Možnosti prostorskega razvoja v občini so omejene z varstvom najboljših kmetijskih zemljišč in z območji ohranjanja narave. 
Možnosti prostorskega razvoja naselij omejujejo tudi fizične omejitve, kot so razgibanost terena in poplavna dolinska območja.

2.1.2 Razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije

7. člen
Razvojni interesi države in regije na območju Občine Mokronog - Trebelno so: urejanje gospodarske cone Puščava, gradnja 

daljnovoda Beričevo–Krško 2x400 kV, gradnja daljnovoda Sevnica–Trebnje 2x110 kV in regionalne cestne povezave.
Medobčinski razvojni interesi so: urejanje Centra za ravnanje z odpadki (Globoko v Občini Trebnje), skupno reševanje opre-

mljanja z gospodarsko javno infrastrukturo in načrtovanje skupnih čistilnih naprav.
Lokalni razvojni interesi v urejanju prostora so:
– nova razvojna območja za dolgoročno širitev občinskega središča,
– zagotovitev novih območij za razvoj gospodarskih dejavnosti in storitev,
– zagotovitev novih območij za bivanje,
– določitev novih stavbnih zemljišč za krajevne razvojne potrebe v drugih naseljih,
– izboljšava krajevnega prometnega omrežja in umirjanje prometa v jedrih naselij,
– izboljšava komunalnega in energetskega omrežja.

2.1.3 Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin

8. člen
Prostorski razvoj v občini je za naslednje obdobje zasnovan prednostno v občinskem središču Mokronog. Razvoj drugih 

naselij je načrtovan pretežno za lastne krajevne potrebe, tako da večinoma ostaja v okvirih obstoječe poselitve in ne bo imel 
vplivov na sosednja območja. V Mokronogu in na Puščavi se bo še naprej krepila in razvijala gospodarska dejavnost in s tem 
večale zaposlitvene možnosti za prebivalstvo širšega gravitacijskega območja. Prizadevati si bo potrebno za izboljšanje prometnih 
povezav s sosednjimi občinami.

2.1.4 Cilji skladnega prostorskega razvoja občine

9. člen
Pomembnejši skupni interesi in cilji prostorskega razvoja Občine Mokronog - Trebelno so:
1. zagotavljanje površin za skladen in trajnostni dolgoročni prostorski razvoj naselij, za potrebe zaposlitve in bivanja,
2. zagotavljanje površin za razvoj občinskega središča z območji zaposlitve (proizvodne dejavnosti, storitve, dejavnosti pro-

meta, trgovina), krepitvijo centralnih dejavnosti, površinami za bivanje,
3. zagotavljanje površin za razvoj lokalnega središča s krepitvijo centralnih dejavnosti in površin za bivanje,
4. zagotavljanje površin in drugih pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti in drugih oblik zaposlitve,
5. zagotavljanje površin in drugih pogojev za turistični razvoj, športa in rekreacije ter z njimi povezanih spremljajočih dejav-

nosti,
6. spodbujanje stanovanjske gradnje z istočasnim zagotavljanjem ustreznih javnih površin in javne infrastrukture za zado-

voljevanje lokalnih stanovanjskih potreb,
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7. razvijanje ustreznih sistemov mešane rabe prostora v vaških naseljih s ciljem ohranjanja poselitve na podeželju in spod-
bujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti,

8. varovanje vodnih virov,
9. spodbujanje prenove trškega in vaških jeder ter drugih območij skladno z vrednotami ohranjanja kulturne dediščine,
10. razvijanje kolesarskih, peš in drugih daljinskih rekreacijskih povezav med posameznimi območji aktivnosti (kulturnih, 

športno-rekreacijskih, izobraževalnih, upravnih, stanovanjskih itd.),
11. omejevanje nakupovalnih središč v vaških naseljih, ki bi neustrezno vplivala na krajevni razvoj,
12. izboljšanje prometnih povezav in umirjanje prometa v jedrih naselij,
13. izboljšanje komunalne urejenosti naselij in celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve,
14. izboljšanje bivalnih in delovnih razmer,
15. izboljšanje urejenosti javnih površin naselij in njihove opreme,
16. zagotavljanje ustreznih javnih površin za različno javno rabo.
Cilji občine v urejanju prostora z vidikov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščite in reševanja ter obrambe so:
17. razmeščanje dejavnosti v prostor izven območij potencialnih žarišč,
18. ustrezno upravljanje primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter nadzorovanje aktivnosti, ki lahko povzro-

čajo naravne in druge nesreče,
19. zagotavljanje ustreznih prostorskih rešitev za zmanjševanje posledic morebitnih nesreč v naseljih, ki so ogrožena zaradi 

poplav, plazov, potresov in požarov.

2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine  
(grafični prikaz na karti 0-01)

2.2.1 Omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih  
naselij

10. člen
Omrežje naselij v Občini Mokronog - Trebelno tvorijo funkcijski tipi naselij:
– občinsko središče z dejavnostmi: upravne funkcije lokalne ravni in nekatere funkcije upravne enote, oskrbne in storitvene 

dejavnosti lokalnega merila, predšolsko varstvo, osnovno izobraževanje, glasbena šola, drugo izobraževanje, knjižnica, zdravstveni 
dom, lekarna, dom za starejše občane, prostori za kulturne dejavnosti.

Občinsko središče je naselje Mokronog. Razvijalo se bo kot občinsko središče in krepilo svojo vlogo v omrežju naselij. Sedanje 
funkcije se bodo dopolnjevale z novimi dejavnostmi in krepile v smislu kakovosti in turistične ponudbe.

– lokalno središče ožjega pomena z dejavnostmi: osnovna oskrba, predšolsko varstvo, osnovno izobraževanje, prostor 
za kulturne dejavnosti.

Lokalno središče je naselje Trebelno v Raduljskem hribovju. V naselju se bodo sedanje funkcije dopolnjevale z novimi de-
javnostmi in krepile v smislu kakovosti.

– druga naselja: podeželska, vaška naselja s pretežno kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkih gospo-
darstev.

Druga naselja so: Beli Grič, Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Bruna vas, Cerovec 
pri Trebelnem, Češnjice pri Trebelnem, Cikava, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Laknice, Dolenje Zabukovje, Drečji vrh, Gorenja vas 
pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Hrastovica, Jagodnik, Jelševec, Križni Vrh, Log, Maline, 
Martinja vas pri Mokronogu, Mirna vas, Most, Ornuška vas, Ostrožnik, Podturn, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Radna vas, Ribjek, 
Roje pri Trebelnem, Slepšek, Srednje Laknice, Štatenberk, Sv. Vrh, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.

Druga naselja v občini se predvsem notranje razvijajo in dopolnjujejo za potrebe krajevnega prebivalstva. Razvija se predvsem 
dopolnilne dejavnosti in storitve ter krepi naselja v smislu kakovosti.

2.2.2 Prednostna območja za razvoj poselitve  
in razvoj dejavnosti

11. člen
Prostorski razvoj Občine Mokronog - Trebelno je načrtovan relativno zmerno. Večje razvojne površine so načrtovane v na-

seljih Mokronog, Puščava in Martinja vas, vse za potrebe širšega gravitacijskega območja. Načrtovanje stavbnih zemljišč obsega 
pretežno dopolnjevanje in zaokroževanje obstoječih poselitvenih območij za krajevne potrebe ter zmanjševanje stavbnih zemljišč 
zaradi neugodnega terena za graditev.

Prednostna razvojna območja so:
– v naselju Mokronog: površine za razvoj centralnih dejavnosti (osnovno izobraževanje, komunalne dejavnosti, gasilski dom), 

površine za organizirano gradnjo stanovanjskih hiš;
– v naseljih Puščava in Martinja vas: površine za razvoj gospodarske cone, površine za razvoj trgovine in drugih storitev;
– v naseljih Slepšek in Beli Gič površine za organizirano gradnjo stanovanjskih hiš;
– v naselju Trebelno površine za organizirano gradnjo stanovanjskih hiš.

2.2.3 Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij  
v občini in regiji

12. člen
Prometne povezave regionalnega pomena potekajo v severovzhodnem delu občine po dolinah vodotokov Mirne in Laknice.
Državne (regionalne) ceste so Trebnje–Mirna–Mokronog–Sevnica in Mokronog–Škocjan. Cestne povezave lokalnega pomena 

so Mokronog–Trebelno–dolina Radulje in cestna povezava vzhod–zahod po dolini Radulje. Načrtovane so izboljšave regionalnih 
prometnih povezav.

Železniška proga poteka po severnem delu občine in povezuje Trebnje in Sevnico. Železniško nakladališče in postajališče 
je v naselju Puščava. Občina si bo prizadevala za povečanje izkoriščenosti železniškega koridorja.
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2.2.4 Druga za občino pomembna območja

13. člen
Druga za občino pomembna območja so območja mineralnih surovin v Gorenjih Laknicah in na Ostrožniku.
Pomembna območja prepoznavnih naravnih vrednot v Občini Mokronog - Trebelno so doline reke Mirne in rečic Laknice ter 

Radulje.
Pomembna območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitet so območja naselbinske dediščine v naseljih Mokronog in Trebelno.

2.2.5 Urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt

14. člen
Naselje Mokronog je urbano naselje za katerega se pripravi urbanistični načrt.

2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
(grafični prikaz na karti 0-02)

2.3.1 Skupne usmeritve za infrastrukturno urejanje

15. člen
Infrastrukturna omrežja se razvijajo v skladu s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Območja z neustre-

zno ali zastarelo komunalno in energetsko opremo se postopoma sanira in dopolnjuje, prednostno pa se izboljšuje v smeri prepre-
čevanja onesnaženja in zmanjševanja obremenitev okolja in vpliva na zdravje ter vpliva na naravne vrednote in kulturno dediščino.

Na stavbnih zemljiščih, ki so načrtovana za bodoče – novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev 
prometne, komunalne, energetske infrastrukture in telekomunikacij.

Pri poseganju v prostor je potrebno upoštevati varstvene pasove in pogoje upravljalcev gospodarske javne infrastrukture.
Infrastrukturna omrežja naj se načrtujejo izven varovanih območij narave ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih 

vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

2.3.2 Zasnova prometne infrastrukture

16. člen
Državne regionalne prometne povezave so Trebnje–Mirna–Mokronog–Sevnica in Mokronog–Škocjan. Načrtovana je izbolj-

šava prehoda preko železnice (nadvoz pri Puščavi) in načrtovana je severna obvozna cesta Mokronoga.
Železnica Trebnje–Sevnica poteka po meji z Občino Mokronog - Trebelno in po severnem delu občine ter predstavlja razvojni 

potencial občine. Železniško omrežje ostaja v obstoječem koridorju.
Lokalno prometno omrežje je v občini relativno dobro razvejano in večinoma kakovostno urejeno. V posameznih naseljih se 

za izboljšanje prometne dostopnosti in varnosti načrtujejo nove povezave in rekonstrukcije odsekov. Dosedanji, pogosto parcialni 
aditivni način širitve naselij je prerasel prvotno, tradicionalno zasnovo in zmogljivosti prometnega omrežja, ki ne ustreza več seda-
njim potrebam. Zavedajoč se problemov v prostoru in dosedanjih procesov, se s tem prostorskim aktom nova poselitev načrtuje s 
sočasnim načrtovanjem prometnega omrežja, ki istočasno odpravlja nekatere težave sedanje prometne urejenosti. V povezavi z 
urejanjem novih razvojnih območij so zasnovane nove prometne povezave, ki so osnova za bodoče urejanje teh območij.

V Mokronogu, Puščavi - Martinji vasi, Slepšku - Belem Griču in Trebelnem, kjer so načrtovana večja razvojna območja, se 
načrtuje celovito prometno omrežje, ki povezuje obstoječa in nova poselitvena območja v integralno povezano prometno omrežje.

Osnovne usmeritve za prometno urejanje v naseljih so:
– nove prometne povezave sočasno s širitvijo poselitve, širitev poselitve se opremlja s prometno infrastrukturo tako, da se 

pri tem izboljšuje tudi prometna dostopnost obstoječe poselitve, na katero se navezuje širitev,
– umirjanje prometa v naseljih,
– omejevanje motornega prometa v središčih naselij,
– urejanje mirujočega prometa na obrobju naselij oziroma vaških jeder,
– ureditev kolesarskih poti in stez.
V delih naselij z ohranjeno stavbno kulturno dediščino se bodo prometne ureditve podrejale varstvenim ciljem in kakovostnim 

značilnostim kulturne dediščine. Za izboljšanje medkrajevne povezanosti za vse skupine prebivalstva si bo občina prizadevala 
vzpostaviti sodoben in učinkovit sistem javnega prometa (minibus, sistem na klic ...).

Občina si bo prizadevala kakovostno urediti postajališča in površine, ki so namenjene rekreaciji in turizmu (počivališča, 
razgledišča).

2.3.3 Zasnova elektronskih komunikacij

17. člen
Občina bo podpirala izboljšave in nadaljnji razvoj telekomunikacij. S telekomunikacijskimi in drugimi sodobnimi sistemi ele-

ktronskih komunikacij se bo nadaljevalo opremljanje naselij, s ciljem omogočanja kakovostnejših in enakovrednejših pogojev za 
delo ter bivanje.

2.3.4 Zasnova energetske oskrbe

18. člen
Prostor občine je opremljen z omrežjem in napravami za oskrbo z električno energijo. Razvoj gospodarstva in deloma tudi 

širitev poselitve terjajo posodobitev in izboljšavo elektro omrežja.
Načrtovana sta daljnovoda Beričevo–Krško 2x400 kV in Sevnica–Trebnje 2x110 kV, ki na krajšem odseku prečkata severni 

del občine. V smeri jug–sever se planira tudi 2x400 kV – vzankanje Hudo.
Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave so:
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– oskrba z električno energijo se bo dopolnjevala in izboljševala v skladu z razvojem poselitve, lokalno omrežje se postopno 
ureja podzemno (v kabelski kanalizaciji),

– občina si bo prizadevala za izkoriščanje obnovljivih virov energije, geotermalne energije, biomase in drugih oblik energije,
– v strnjenih in medsebojno povezanih poselitvenih območjih se bodo uveljavljali lokalni energetski sistemi, tudi z uporabo 

obnovljivih virov energije: sončna energija (kot so: sončni prejemniki za pripravo tople vode in sončne celice za proizvodnjo elek-
trične energije – fotovoltaika), energija vetra (vetrnice), bioplin, lesna biomasa in lokalni energetski sistemi daljinskega ogrevanja, 
prednostno z napravami za soproizvodnjo toplotne in električne energije,

– občina se bo zavzemala za izrabo večjih strešnih površin za zbiralnike sončne energije, predvsem v območjih gospodarskih 
dejavnosti in na gospodarskih poslopjih, razen v območjih varstva kulturne dediščine,

– na območjih redkejše poselitve se uveljavljajo lokalni obnovljivi viri energije,
– občina bo spodbujala lokalno energetsko in komunalno samozadostnost naselij.

2.3.5 Zasnova vodooskrbe

19. člen
Vodovodno omrežje v občini je pretežno dobro urejeno. Obstoječe omrežje se bo postopno obnavljalo in dograjevalo v celovit 

sistem vodooskrbe. Za nova razvojna območja se sočasno s poselitvijo načrtuje tudi vodooskrba.
Občina načrtuje dograditev obstoječega vodovodnega omrežja z novimi povezavami in zaokrožitvami omrežja.
Občina bo nadalje varovala območja varstva obstoječih in potencialnih vodnih virov ter izboljševala vodovodno omrežje.
Občina bo spodbujala izgradnjo kapnic in uporabo deževnice za tehnološko in sanitarno vodo.

2.3.6 Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod

20. člen
Obstoječe odvajanje odpadnih voda je izvedeno v mešanem sistemu in v relativno majhnem obsegu.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je zasnovano s čistilno napravo za naselja v dolinskem delu občine in z več manjšimi 

lokalnimi sistemi.
Čiščenje odpadnih voda za dolinski del poselitve se lahko izvede tudi na več lokacijah, glede na racionalnost izvedbe omrežja 

in lokacije čistilne naprave, tako da se sistem v celoti izvede z več manjšimi lokalnimi sistemi odvajanja in čiščenja.
Območja manjših naselij in zaselkov se lahko opremljajo tudi z biološkimi in rastlinskimi ČN.
Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:
– zagotovitev čiščenja odpadnih voda, prednostno za večja in strnjena naselja,
– dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja ter obnova obstoječega 

omrežja,
– ureditev čiščenja odpadnih vod z izgradnjo malih čistilnih naprav (biološke in rastlinske čistilne naprave) za razpršeno 

poselitev in poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod,
– sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih vod iz utrjenih javnih površin,
– ustrezno ukrepanje za zmanjševanje odtoka z urbanih površin in ukrepi za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih 

vod, kot npr. zatravitve, travne plošče, suhi zadrževalniki) za zadrževanje padavinskih vod pred iztokom v površinske odvodnike.

2.3.7 Zasnova ravnanja z odpadki

21. člen
Usmeritve za ravnanje z odpadki so:
– spodbujalo se bo selektivno zbiranje trajnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka (stanovanjskih objektih, kmetijah, 

poslovnih in proizvodnih objektih ...),
– vzpostavljen bo sistem zbiranja in odvoza odpadkov po naseljih z ekološkimi otoki in drugimi oblikami urejenega selektiranja 

ter zbiranja odpadkov,
– spodbujalo se bo kompostiranje in dispozicija razgradljivih odpadkov manjših količin na njihovem izvoru s hišnimi kompo-

stniki,
– odstranjevala se bodo nelegalna odlagališča odpadkov in izvajali ukrepi za preprečevanje novih nelegalnih odlagališč,
– vzpostavljen bo zbirni center za ločene frakcije komunalnih odpadkov.
Občina bo sodelovala z Občino Trebnje pri skupnem urejanju regijskega Centra za ravnanje z odpadki (Deponija Globoko).

2.3.8 Zasnova infrastukturnega opremljanja vinogradniških območij

22. člen
Vinogradniška območja so namenjena vinogradništvu oziroma sadjarstvu. Stalno bivanje in kmetije so v vinogradniških 

območjih redkost oziroma izjema.
Občina bo vinogradniška območja le delno infrastrukturno opremljala oziroma z nekoliko nižjim standardom kot to velja za 

naselja. Infrastrukturno opremljanje se bo prilagajalo fizični in ekonomski zmožnosti občine.

2.4 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo  
(grafični prikaz na kartah 0-03 in 0-06)

2.4.1 Okvirna območja naselij in območij razpršene poselitve

23. člen
Avtohtoni poselitveni vzorec v Občini Mokronog - Trebelno je heterogen in ga sestavljajo gručasta naselja v ravninskem delu, 

naselja z zaselki v hribovitem delu in razpršena poselitev v vinogradniških območjih.
V območje z urbanističnim načrtom so zajete površine prostorskega razvoja vodilnega naselja v občini, Mokronoga.
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Okvirna območja posameznih naselij tvorijo površine stavbnih zemljišč s pripadajočim prostorom.
Za druga naselja se načrtuje notranji razvoj naselij z dopolnitvami za potrebe lokalnega prebivalstva. Notranje se razvijajo 

vaška naselja, ki še nadalje ohranjajo značilen preplet kmetij, bivanja, storitev in drugih dejavnosti, dejavnosti turizma in drugih 
dopolnilnih dejavnosti. Ta naselja se dopolnjuje glede na lokalne potrebe.

Novejši/povojni razvoj je začel spreminjati avtohtoni poselitveni vzorec. Stopnja spreminjanja je v posameznih območjih raz-
lična, na kar so vplivali geografska lega, oblikovanost terena, razvoj prometnega omrežja in gospodarstva ter možnosti zaposlitve.

Na Dolenjskem in tudi v Občini Mokronog - Trebelno je značilna svojevrstna poselitev v vinogradniških območjih. Nastanek 
vinogradniške krajine z zidanicami kot kmetijskimi pomožnimi objekti in manjšimi vinogradi je preoblikoval krajino z naselji in za-
selki v pretežno gozdni krajini. Posledica je povečanje prebivalstva in stalne naselitve v vinogradniških območjih, ter neurejenost 
komunalnega omrežja.

Okvirna območja razpršene poselitve so določena z vinogradniškimi območji.

2.4.2 Usmeritve za razvoj naselij

24. člen
Občina bo pri nadaljnjem razvoju in urejanju v prostoru:
1. podpirala strnjenost poselitve, tako da bo:
– poselitev usmerjala v obstoječa naselja ter spodbujala prenavljanje in dopolnjevanje stavb v okviru obstoječih poselitvenih 

površin,
– širitev naselij izvajala z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu,
– preprečevala zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah,
– preprečevala nadaljevanje razpršene gradnje in širitev razpršene poselitve, razen v primerih, ko se več manjših skupin 

razpršene zazidave lahko zaokroži v večjo gručo in se s tem dosega racionalnejšo infrastrukturno ureditev,
– omogočala prostorske pogoje za ohranjanje kmetijstva v hribovitih območjih in na območjih, ki so bolj oddaljena od strnjenih 

naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine.
2. podpirala ohranjanje kvalitet kulturne krajine, tako da bo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila merila in pogoje za oblikovanja posegov v prostor iz urbanističnega in arhitektur-

nega vidika,
– varovala krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi,
– zagotavljala razvoj kmetijstva v vinogradniških območjih za potrebe razvoja vinogradništva,
– varovala obvodni prostor pred neskladnimi posegi in ga namenjala javni rabi (rekreaciji),
– ohranjala kvalitetna kmetijska zemljišča za primarno rabo.
3. zagotavljala skladno namensko rabo prostora, tako da se bodo:
– s prostorskimi izvedbenimi akti določila takšna merila in pogoji glede dopustnih vrst dejavnosti za posamezno rabo površin, 

da bodo zagotovljeni preplet bivanja, dela ter turističnega razvoja,
– dejavnosti na primeren nekonflikten način usmerjala v prostor,
– dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, usmerjala v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali 

na bivanje in razvoj drugih dejavnosti,
– za dejavnosti z večjimi vplivi na okolje in potrebami infrastrukturnega opremljanja iskala možnosti na medobčinski ravni.
4. izboljševala infrastrukturno opremljenost naselij, tako da bo:
– opremljala načrtovana stavbna zemljišča in izboljševala obstoječo infrastrukturno opremljenost naselij,
– opremljala vinogradniška in nekatera oddaljena območja razpršene poselitve, kjer so pogoji opremljanja zahtevni, z redu-

cirano stopnjo infrastrukturne opremljenosti,
– zagotovila varovanje prometnih koridorjev za izboljšavo notranjih prometnih povezav,
– spodbujala omejevanje motornega prometa v jedrih naselij ter ureditev javnih parkirišč na obrobju.
5. omejevala posege, ki bi predstavljali povečevanje obremenitev okolja:
– nadaljevanje razpršene poselitve,
– povečevanje obremenitev sedanje problematične prometne in druge infrastrukture,
– spreminjanje pomožnih objektov v sekundarna bivališča,
– spreminjanje sekundarnih bivališč v stalna bivališča (stanovanja) v območjih razpršene poselitve,
– spreminjanje zidanic in drugih pomožnih objektov za kmetijstvo v sekundarna ter stalna bivališča v vinogradniških območjih 

in drugih, od infrastrukture odmaknjenih območjih.

2.4.3 Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih

25. člen
Dejavnosti se bodo usmerjale v prostor v skladu z osnovno in podrobno namensko rabo površin.
V Mokronogu se načrtuje razvoj dejavnosti v skladu s funkcijo naselja kot občinskega središča, predvsem pa razvoj centralnih 

dejavnosti.
Na Trebelnem se načrtuje razvoj dejavnosti v skladu s funkcijo naselja kot lokalnega središča, predvsem pa razvoj centralnih 

dejavnosti.
Ob državni cesti Trebnje–Mirna–Mokronog–Sevnica in železnici Trebnje–Sevnica na Puščavi se načrtuje razvoj gospodarskih 

dejavnosti. V medobčinsko gospodarsko cono Bistrica–Puščava se povežeta območje opuščenega vojaškega območja Bistrica v 
Občini Šentrupert in območje gospodarske cone Puščava v Občini Mokronog - Trebelno.

Razvoj turizma se načrtuje s preobrazbo območja opuščene farme v Martinji vasi pri Mokronogu, z oživitvijo projekta Makro-
novo, z nadaljnim razvojem turizam na posestvu Pule na Drečjem vrhu in z razvojem ekonaselja ob Radni vasi.

Razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti se načrtuje v območjih naselij Mokronog, Trebelno, Drečji vrh in Pugled pri Mokronogu.
V vaških naseljih se načrtuje manjše širitve stavbnih zemljišč oziroma dopolnjevanje poselitve za lokalne potrebe prebivalstva.
Vaška naselja še nadalje ohranjajo značilen preplet kmetij, bivanja, storitev in drugih dejavnosti, dejavnosti turizma in drugih 

dopolnilnih dejavnosti. Dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive ali generirajo prekomeren promet in presegajo skladnost merila 
posameznega naselja, se usmerjajo v območja za proizvodne dejavnosti.
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Vinogradniška območja, ki so določena s tem prostorskim aktom, se namenjajo primarni rabi in spremljajočim oziroma pomo-
žnim objektom za kmetijstvo (zidanice, kleti). V teh območjih naj se ne bi povečevale obremenitve okolja in prostora, spreminjanje 
objektov za občasno bivanje v objekte za stalno bivanje ni sprejemljivo in ni ustrezno.

2.4.4 Usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene gradnje

26. člen
Sanacijo območij razpršene gradnje bo občina izvajala predvsem na področju komunalnega opremljanja in izboljševanja 

prometnega omrežja.
Vinogradniška območja so namenjena primarni rabi in spremljajočim oziroma pomožnim objektom za kmetijstvo (zidanice, 

vinske kleti) in turizmu. V teh območjih naj se ne bi povečevale obremenitve okolja in prostora, nadalje naj se vzdržuje redka 
poseljenost in velik delež zelenih površin.

2.4.5 Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij

27. člen
Osnovno oblikovalsko vodilo je ohranjanje identitete kulturne krajine, trškega jedra in vaških jeder.
Urbanistično oblikovanje naselij naj sledi zasnovam gručastih naselij v ravninskem delu in zasnovam naselij z zaselki v 

gričevnatem delu.
Stanovanjska območja nove stanovanjske zazidave, območja za gostinstvo, turizem in proizvodne dejavnosti imajo lahko 

svobodnejše oblikovanje.
Pri urejanju novih poselitvenih območij naj se zagotavljajo zadostne površine za prometno ureditev vključno s površinami za 

peš in kolesarski promet, javnimi zelenimi površinami ter otroškimi igrišči.

2.4.6 Območja, za katera se bo izvajala celovita prenova

28. člen
Občina si bo skupaj z ministrstvom pristojnim za kulturo, prizadevala za ohranitev kulturnih spomenikov v občini. Prav tako 

si bo občina prizadevala za ohranjanje kakovostnih prvin kulturne dediščine, ki jih bo uveljavljala s prostorskimi akti in z drugimi 
spodbujevalnimi ukrepi.

S podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji se bodo urejala območja v jedru Mokronoga in območja v jedru Trebelnega.
Občina bo nadaljevala s kakovostno prenovo osrednjih javnih prostorov naselij in istočasnim umirjanjem prometa.

2.4.7 Usmeritve za območja za strateški razvoj naselij (grafični prikaz na karti 0-07)

29. člen
Občina za dolgoročni – strateški prostorski razvoj načrtuje strateške razvojne površine v naseljih Mokronog, Martinja vas 

in Trebelno. Strateško načrtovane površine so namenjene razvoju naselij v kasnejših razvojnih obdobjih. Na teh površinah se v 
nadaljnjem obdobju ne bodo uveljavljale omejitve zaradi varovanja kmetijskih zemljišč in drugih varstvenih režimov.

2.5 Usmeritve za razvoj v krajini  
(grafični prikaz na karti 0-04)

2.5.1 Usmeritve za razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

30. člen
Kmetijstvo: Spodbujanje kmetijske dejavnosti, predvsem ekološke pridelave, sadjarstva in vinogradništva ter spodbujanje 

lokalne samooskrbe s hrano s tradicionalnimi načini pridelave in predelave, bo ohranjalo značilno kulturno krajino Dolenjske. Občina 
si bo z različnimi ukrepi prizadevala preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč. Občina bo omogočala prostorske širitve kmetij.

Gozdarstvo: Občina bo spodbujala gozdarstvo, lesno proizvodnjo in lesno predelavo.
Turizem: Za turistične namene se razvijajo tudi vinogradniška območja v občini v naseljih: Beli Grič, Bogneča vas, Brezje 

pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Laknice, Drečji vrh, Gorenji 
Mokronog, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gorenje Zabukovje, Jagodnik, Križni Vrh, Maline, Mirna vas, Ostrožnik, 
Pugled pri Mokronogu, Radna vas, Srednje Laknice, Sv. Vrh, Velika Strmica in Vrh pri Trebelnem.

Rekreacija in šport: Rekreacija se usmerja, poleg območij, določenih za rekreacijo in šport, tudi v naravno okolje, kjer za te 
namene niso potrebne zahtevne prostorske ureditve.

Mineralne surovine: Na območju občine je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin 
na pridobivalnem prostoru kamnoloma Gorenje Laknice. Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. 
Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2.5.2 Usmeritve za območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

31. člen
Občina si bo prizadevala za oblike poselitve in kakovostne prometne koridorje, ki zagotavljajo večje možnosti za varnost pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ter omogočajo intervencijo v izrednih razmerah.
Občina bo varovala poplavna območja pred posegi, ki bi zmanjševali sposobnost retencijskih površin. Prav tako bo občina 

omejevala poseganje v erozijska in plazovita območja.
Na območjih, ki so ogrožena zaradi dejavnosti (proizvodnja, skladiščenje in transport), je potrebno upoštevati in izvajati vse 

varnostne ukrepe za preprečitev in zmanjšanje morebitnih posledic ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvaja v skladu z načrtom zaščite in reševanja, izdelanim na podlagi ocene 

ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Območje Občine Mokronog - Trebelno je ogroženo z naslednjimi nesrečami: poplave, požari, suša, zemeljski plazovi, neurje, 
potres, prometne nesreče, kužne bolezni, železniške in letalske nesreče.

Območje ob reki Mirni je v ravninskem SZ delu občine občasno poplavljeno, vendar poplave ne ogrožajo poselitvenih območij.
Občina Mokronog - Trebelno je požarno manj ogroženo območje.
Na območju Občine Mokronog - Trebelno so možne vse oblike in vrste železniških nesreč. V železniškem prometu vozijo 

potniški in tovorni vlaki, med njimi so tudi prevozi nevarnih snovi.
Za potrebe zaščite in reševanja so predvidena naslednja območja:
– za evakuacijo prebivalstva so predvidene javne poti in območja varnih in dostopnih delov naselij kot so športna igrišča in 

večje javne površine, trgi in parkirišča,
– za pokop ljudi: obstoječa pokopališča z bližnjo okolico,
– za deponijo ruševin: pridobivalni prostor kamnolom Ostrožnik,
– za kontaminirane odpadke: centralno odlagališče Globoko.
Območja za dekontaminacijo ljudi, živali, opreme in tehnike, območja evakuacijskih zbirališč, območja za urejanje začasnih 

bivališč, za skladiščenje opreme in sredstev za zaščito in reševanje se načrtujejo v skladu z načrtom civilne zaščite.

2.5.3 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete  
in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih  

in arhitekturnih značilnosti

32. člen
Območje Občine Mokronog - Trebelno sodi zaradi vrednot kulturne krajine med posebna območja, kjer se skrbno ravna pri 

ohranjanju in razvijanju prepoznavnih kvalitet prostora. Za kulturno krajino Dolenjske je značilen preplet njivskih, travniških in 
gozdnih površin, ki se sklada z gručasto poselitvijo v vasicah z dominantnimi zvoniki in z vinogradi na pobočjih z značilnimi zida-
nicami, razporejenimi vzdolžno po slemenih. Za ohranjanje identitete in kakovostnih značilnosti je pomembno ohranjanje in razvoj 
primarnih dejavnosti, ki soustvarjajo kulturno krajino.

Posebni lokaciji, ki sta pomembni z vidika urbanističnih in arhitekturnih značilnosti naselbinske dediščine, sta trško jedro 
Mokronoga in vaško jedro Trebelnega.

33. člen
Na podlagi smernic ZRSVN OE Novo mesto z dne št. 6-III-85/12-O11/AŠP z dne 17. 6. 2013 in št. 6-III-85/14-0-11/AšP z 

dne 12. 7. 2013 je usmeritev za območja ohranjanja narave:
– območja ohranjanja narave, ki so razglašena z odloki ali določena s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili teh 

predpisov, ki jih ta odlok povzema,
– za posege na območju ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ministrstva.
Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju Občine Mokronog - Trebelno, predvsem pa na območjih 

ohranjanja narave:
– naravne vrednote različnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, bota-

nična, zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota). Naravne vrednote se varuje v skladu z varstvenimi 
usmeritvami za posamezne zvrsti;

– ekološko pomembna območja: Mirna (10 st. 65500), Radulja (10 st. 63600);
– posebna varstvena območja (območja Natura 2000): Mirna 13000059) in Radulja s pritoki (13000192), kjer se ohranja 

naravna razširjenost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih ter živalskih vrst;
– habitatni tipi, pri katerih se ohranja naravna razširjenost, specifična struktura in ustrezna raba ter ugodno stanje za habitate 

značilnih rastlinskih in živalskih vrst;
Ohranjajo se tudi prvine biotske raznovrstnosti krajine, kot so: travniški sadovnjaki, mejice, živice, posamezna drevesa, 

skupine dreves in gozdni otoki.

2.6 Usmeritve za določitev namenske rabe prostora  
(grafični prikaz na karti 0-05)

34. člen
Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene z načrtovano osnovno in podrobno namensko rabo prostora.
Osnovna namenska raba prostora je določena v grafičnih prikazih in obsega:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča.
Poselitev se usmerja v območja in na površine stavbnih zemljišč. V območja in površine za poselitev se bodo usmerjale 

dejavnosti v skladu s podrobno namensko rabo prostora:
Kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča so površine osnovne rabe prostora in so name-

njena primarnim dejavnostim.
Na posameznih površinah primarne rabe prostora se lahko odvija tudi rekreacija v naravnem okolju.
Na območjih drugih zemljišč so območja pridobivanja mineralnih surovin namenjena izkoriščanju in območja namenjena 

sanaciji v kmetijska in gozdna zemljišča.
Strateško načrtovane površine so namenjene razvoju naselij v kasnejših razvojnih obdobjih.

35. člen
Za obstoječe objekte, katerih namembnost odstopa od namembnosti, ki je določena z OPN za posamezno območje ali po-

vršino, OPN določa usmeritev, da se taki objekti lahko nadalje uporabljajo v okviru pridobljenih pravic.
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2.7 Koncept prostorskega razvoja naselja Mokronog

2.7.1 Območje prostorskega razvoja naselja Mokronog

36. člen
Koncept prostorskega razvoja naselja Mokronog podrobneje obravnava naselje Mokronog. Območje obsega poleg stavbnih 

zemljišč tudi manjše površine kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so funkcionalno povezane z območjem razvoja občinskega središča.

2.7.2 Koncept podrobnejše namenske rabe

37. člen
Dolgoročni razvoj naselja Mokronog povezuje Mokronog z zaselki na njegovem obrobju v funkcionalno povezano urbano 

celoto, ki ustvarja možnosti za preplet dejavnosti, krepitev osrednjih dejavnosti, razvoj območij za gospodarske dejavnosti in za 
različne oblike bivanja. Dolgoročni razvoj naselja je zasnovan na prenovi središča naselja, razvoju prometnega omrežja, novih 
poselitvenih območij in dopolnjevanju ter zaokroževanju obrobja.

Upravne dejavnosti občinskega središča in druge osrednje dejavnosti se usmerjajo v središče naselja ter na lokacije, kjer 
so že obstoječe dejavnosti osrednjega značaja. Ureditev središča kraja se dopolnjuje tudi z dejavnostmi gostinstva, turizma in 
storitev. Za razvoj upravnega središča se namenja lokacija vzhodno od šole. Na SZ strani ob vstopni cesti se uredi trg – odprta 
javna površina iz katere se odpirajo pogledi na trško cerkev. Gradbena linija novih objektov se umakne v globino parcele tako, da 
se ohranijo pogledi na trško jedro.

Na površinah za gospodarske dejavnosti na SZ robu trškega jedra se omejuje širitev gospodarskih dejavnosti, dopušča pa 
se njihovo prestrukturiranje v centralne dejavnosti.

2.7.3 Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa

38. člen
Cilj ureditve prometa in bodočega razvoja je omejitev motornega prometa skozi središče naselja, izboljšanje dostopnosti do 

obstoječih dejavnosti, ki generirajo več prometa, ter zagotovitev dostopnosti novim razvojnim območjem. Prometni tokovi naj se 
prenesejo na obod naselja in medsebojno povežejo obstoječe prometne krake.

Za bodoči dolgoročni razvoj naselja Mokronog se načrtuje nova obodna cesta po vzhodnem in severnem obrobju obstoječega 
naselja tako, da medsebojno poveže tri primarne prometne smeri: Mokronog–Puščava (smer Mirna in Trebnje), Mokronog–Sevnica, 
Mokronog–Škocjan (smer Brežice) oziroma Mokronog–Šmarješke Toplice (smer Novo mesto). S to obodno povezavo se ustvari 
nova primarna povezava, ki medsebojno povezuje obstoječa in nova razvojna območja. Razporeditev prometa po obodu naselja 
bo omogočila omejevanje prometa v središču naselja. Povezava proti Trebelnem se izboljša z rekonstrukcijo križišča v Mokronogu 
in dograditvijo prometnega omrežja v naselju.

Parkirišča za skupne potrebe kraja se načrtuje na vseh razvojnih območjih, kjer je poleg potreb lastnega razvoja potrebno 
zagotoviti tudi del primanjkljaja za središče naselja.

Parkirišča za potrebe razvojnih območij je potrebno zagotoviti v posameznem razvojnem območju. Obstoječa parkirišča iz 
trga se postopno preseli na obrobje naselja, tako da se osrednje površine namenjajo peš prometu.

2.7.4 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja

39. člen
Naselje Mokronog naj se ureja z ohranjanjem kakovostnih značilnosti in kulturne dediščine. Ohranja naj se kakovostna 

identiteta dominant zvonikov v in nad naseljem. V naselju naj se ohranjajo skladni vertikalni gabariti in stavbni volumni. Posebna 
pozornost naj se posveča ohranitvi posamičnih značilnih objektov, ki tvorijo identiteto trškega jedra.

Zahodno obrobje trškega jedra, kjer se proizvodne dejavnosti opuščajo ali prestrukturirajo, naj se ureja tako, da se zagotovi 
kakovostnejša prometna povezava območij. Te površine se preuredijo v centralne dejavnosti, katerih strukture naj ne presegajo 
vertikalnih gabaritov trškega jedra.

Severo–vzhodno razvojno območje naj se ureja tako, da bo možna kasnejša izvedba obvozne ceste proti JV, to je proti Ško-
cjanu in Brežicam ter Šmarješkim Toplicam in Novemu mestu. Novo razvojno območje je samostojna celota in je kot takšno lahko 
oblikovno neodvisno od drugih območij. Na severni strani se območje navezuje na rekreacijske in zelene površine.

Vzhodno obrobje Mokronoga ima že sedaj precej heterogeno tipologijo gradnje, vendar pa skladnost merila še ni presežena. 
Vzhodno obrobje naj se dopolnjuje z ohranjanjem skladnih vertikalnih gabaritov, oblikovanje objektov je lahko svobodnejše.

Ulični prostori in trg naj se oblikujejo tako, da se zagotavlja čim večje površine za peš promet, svobodno gibanje brez ovir. 
Nove prometnice naj se oblikujejo tako, da poudarjajo obstoječe prostorske dominante in ustvarjajo priložnosti za nove kakovostne 
prostore naselja.

Kakovostne poglede na cerkve in trško jedro naj se ohranja, nova zazidava naj v koridorjih pogledov ne zastira prostorskih 
dominant.

2.7.5 Koncept zelenega sistema naselja

40. člen
Zahodno od šole je športni park, ki se navezuje na obstoječa športna igrišča šole.
Nad trško cerkvijo, med ruševinami nekdanjega gradu, so možnosti za ureditev parkovnih in prireditvenih površin s kakovo-

stnimi pogledi na naselje in okolico.
Cerkve na bližnjih gričih predstavljajo potencial za ureditev sprehajališč, razgledišč in parkovnih gozdov.
Obstoječe parkovne površine v naselju se povežejo in razširijo z novimi zelenimi površinami oziroma medsebojno povežejo 

s peš potmi.
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2.8 Usmeritve za prostorske izvedbene pogoje – PIP

41. člen
Z OPN se ureja celotni prostor občine, razen območij, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi načrti.
Z izvedbenim delom OPN se začasno urejajo tudi območja načrtovanih OPPN do njihovega sprejetja.

2.9 Usmeritve za občinske podrobne prostorske načrte – OPPN

42. člen
Z OPPN se urejajo območja, kjer je planirano/pričakovano zahtevnejše infrastrukturno urejanje, potrebna nova delitev ze-

mljišč (parcelacija) in je za določitev vrste posegov ter njihovega oblikovanja potreben načrtovalski proces in sodelovanje javnosti.
Z OPPN se lahko urejajo tudi prometna in druga gospodarska javna infrastruktura ter vodnogospodarske ureditve. Območja 

infrastrukturnih OPPN niso določena in niso grafično prikazana. Območja infrastrukturnih OPPN se določijo na podlagi idejnih 
projektov posamezne infrastrukture in vseh spremljajočih ureditev.

Z OPPN se lahko urejajo tudi druga območja, ki niso določena v seznamu OPPN, z namenom:
– urejanja infrastrukture,
– pridobitve lastništva za celovito in racionalno rešitev ureditve območja,
– uskladitve različnih interesov v prostoru,
– javnosti dela.

3. IZVEDBENI DEL OPN OBČINE MOKRONOG - TREBELNO

3.1 Splošne določbe

43. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev strateškega dela OPN Občine Mokronog - Trebelno sprejme izvedbeni del Ob-

činskega prostorskega načrta, ki je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti in določa prostorske izvedbene pogoje za graditev 
objektov in druge posege v prostor.

44. člen
Izvedbeni del OPN določa:

3.1 Splošne določbe
3.2 Skupni prostorski izvedbeni pogoji

3.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji za namensko rabo prostora in vrste posegov
3.2.2 Tolerance glede namenske rabe prostora
3.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji za izrabo
3.2.4 Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje
3.2.6 Prostorski izvedbeni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
3.2.7 Prostorski izvedbeni pogoji za grajeno javno dobro
3.2.8 Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in varstva naravnih 

dobrin
3.2.9 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
3.2.10  Prostorski izvedbeni pogoji za varovanje zdravja
3.2.11  Prostorski izvedbeni pogoji v območjih DLN
3.2.12  Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN

3.3 Usmeritve za OPPN
3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja – ukrepi za preprečitev, omilitev in odpravo posledic vplivov na 

okolje (omilitveni ukrepi).

45. člen
Izvedbeni del OPN vsebuje:

Besedilo odloka:
3.1. Splošne določbe
3.2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
3.3 Usmeritve za OPPN
3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja
Grafične prikaze v samostojni mapi 50x70 cm:
1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
1.02 Pregledna karta naselij Občine Mokronog - Trebelno z okrajšavami imen naselij v oznakah EUP, merilo 1:50.000
2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, 

merilo 1:50.000
3.01 do 3.21 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 

pogojev, merilo 1:5.000
4.01 do 4.21 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000
5.01 Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, merilo 1:50.000
6.01 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za jedro Mokronoga, merilo 1:5.000
Legenda
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46. člen
V odloku so uporabljeni pojmi, ki imajo naslednji pomen:
(1) Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov ter rudarstvo.
(2) Sekundarne dejavnosti po tem odloku so proizvodne in predelovalne dejavnosti ter gradbeništvo.
(3) Terciarne dejavnosti po tem odloku so: trgovina, gostinstvo in storitve, prometne in komunalne dejavnosti, finančno posre-

dništvo, poslovanje z nepremičninami. Za gostinstvo po tem odloku se ne šteje bivanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih.
(4) Kvartarne dejavnosti po tem odloku so: zdravstvo, socialno in otroško varstvo, izobraževanje, šport in rekreacija, kultura, 

javna uprava, društva, cerkev in svobodni poklici.
(5) Osnovni (glavni) objekt je objekt, ki je po značaju in dejavnosti osnoven, glaven, prevladujoč; osnovni objekt je na gradbeni 

parceli lahko samostojen ali skupaj s spremljajočimi, enostavnimi in nezahtevnimi objekti.
(6) Spremljajoči objekt je objekt s pomožnim značajem k osnovnemu objektu. Postavljen je na gradbeni parceli skupaj z 

osnovnim objektom, po načinu dovoljevanja posega v prostor pa ne sodi med enostavne in nezahtevne objekte. Spremljajoči objekt 
je lahko postavljen samostojno ali prizidan k osnovnemu objektu na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta (npr. garaža, ki 
presega merila za enostaven ali nezahteven objekt). Spremljajoči objekti ne smejo presegati 60% zazidane površine osnovnega 
objekta.

(7) Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, za katere je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo nezahtevnega objekta.

(8) Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega 
preverjanja, niso namenjeni bivanju, niso objekti z vplivi na okolje in ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

(9) Javno dostopne površine so površine, na katere ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
(10) Zemljišče namenjeno gradnji oziroma gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki je sestavljeno iz ene ali več ze-

mljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
obstoječemu objektu ali je predvidena ureditev površin, ki bodo služile predvidenemu objektu. Za zemljišče, namenjeno gradnji se 
v tem odloku uporablja tudi pojem gradbena parcela.

(11) Višina objektov je določena s številom etaž, pri čemer se za stanovanjske objekte upošteva max. kalkulativna etažna 
višina 3 m. Razporeditev etaž je lahko tudi drugačna, vendar skupna višina objekta ne sme presegati kalkulativne višine objekta.

(12) Ureditve infrastrukture so gradnja gradbeno-inženirskih objektov prometnega, energetskega, komunalnega, telekomu-
nikacijskega omrežja in tudi izvedba priključkov.

(13) Vodnogospodarske ureditve so gradnja gradbeno-inženirskih objektov za urejanje voda.
(14) Nadomestitev objekta je pojem, ki ga določa OPN. Pojem »novogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta« ni enak 

pojmu »nadomestna gradnja«. Nadomestitev objekta je odstranitev objekta in novogradnja na isti lokaciji, z enakimi ali drugačnimi 
gabariti, odmiki in/ali namembnostjo.

(15) Prekomerno pomeni preko dopustnih meja, ki jih določajo veljavni predpisi na področju varstva okolja, varstva pred 
hrupom, onesnaženjem in drugi sorodni predpisi.

47. člen
meja območja urejanja

(1) Območje urejanja z izvedbenim delom OPN obsega celotno območje Občine Mokronog - Trebelno, razen območij veljavnih 
prostorskih izvedbenih načrtov.

(2) Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov so navedena v tabeli 2-1, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Meja območja, ki se ureja z izvedbenim delom OPN, meje površin, meje EUP in meje ureditvenih enot so določene v 

grafičnem prikazu 3.01 do 3.21 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in pro-
storskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000.

48. člen
členitev prostora

(1) Prostorski izvedbeni pogoji so prostorsko določeni za celotno območje občine, za posamezne vrste podrobne namenske 
rabe prostora, za enote urejanja prostora, za ureditvene enote, ponekod pa tudi za posamično parcelo ali lokaliteto.

(2) Namenska raba površin je členitev prostora na zaokrožena območja s pretežno enotno načrtovano namembnostjo površin 
in objektov. Namenska raba prostora je usklajena v postopku načrtovanja med občino in nosilci urejanja prostora.

(3) Grafične podloge so uradni podatki GURS (ZKP, REST), uradni podatki MKGP (RABA – gozd 2000). Iz dosedanjega pro-
storskega plana občine so privzete površine stavbnih zemljišč (sz-stavbna zemljišča). Površine voda (V) so prikazane na podlagi 
ZKP 2012 in DOF 5.

(4) Podrobnejša namenska raba površin je podrobnejša členitev namenske rabe prostora.
(5) Enote urejanja prostora poselitve so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja stavbnih zemljišč, namenjena po-

selitvi in s pretežno enotno namembnostjo površin in objektov. Enote urejanja prostora (EUP-poselitev) so navedene v tabeli 1-1, 
ki je sestavni del tega odloka.

(6) Enote urejanja prostora odprtega prostora (EUP-odprti prostor) so prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja odpr-
tega prostora – krajine in vključujejo površine primarne rabe prostora (K, G, V in oo). EUP-OP določajo tudi območja za rekreacijo 
v odprtem prostoru in vinogradniška območja. EUP OP so navedene v tabeli 1-2, ki je sestavni del tega odloka.

(7) Enota urejanja prostora za rekreacijo v odprtem prostoru (EUP-rek) je prostorsko zaokroženo območje, ki je ob primarni 
rabi namenjeno tudi rekreaciji v odprtem prostoru. EUP-rek prekriva več vrst primarne namenske rabe prostora, ki pa se s tem 
ukrepom ne spreminja. Za EUP-rek so dodatno določeni pogoji glede namembnosti, vrste posegov in za nekatere vrste objektov. 
EUP-rek so podlaga za upravljanje rekreacijskih ali varovanih območij. EUP-rek so navedene v tabeli 1-2, ki je sestavni del tega 
odloka.

(8) Enote urejanja prostora za vinogradniška območja (EUP-vin) so prostorsko zaokrožena območja primarne rabe in razpr-
šene vinogradniške poselitve, namenjena vinogradništvu in sadjarstvu. EUP-vin so navedene v tabeli 1-2, ki je sestavni del tega 
odloka.

(9) V tabeli 2-1 so navedene enote urejanja prostora, za katere OPN določa način urejanja z Občinskim podrobnim prostor-
skim načrtom (EUP-OPPN).
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(10) Enote urejanja prostora državnih prostorskih aktov (EUP-DPA) so prostorsko zaokrožena območja infrastrukturnih objek-
tov, ki se urejajo z državnimi uredbami. EUP-DPA so navedene v tabeli 2-2, ki je sestavni del tega odloka.

(11) Ureditvena enota je prostorsko zaokroženo območje, ki je enako ali manjše od EUP in vsebuje določbe za urbanistično 
in arhitekturno oblikovanje objektov.

49. člen
skupni in posebni PIP

(1) Skupni prostorski izvedbeni pogoji – PIP veljajo za vse istovrstne namembnosti prostora in ureditvene enote, razen če v 
posebnih pogojih ni določeno drugače.

(2) Posebni PIP so določeni za posamezne enote urejanja prostora, območja ali lokacije v posebnih določbah tega odloka. 
Veljavnost skupnih pogojev na teh območjih je posebej navedena.

3.2 Skupni prostorski izvedbeni pogoji

3.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji za namensko rabo prostora in vrste posegov

50. člen
Prostorski izvedbeni pogoji glede namenske rabe prostora in vrste posegov so določeni za posamezne vrste podrobne na-

menske rabe prostora, ki so:
(a) območja in površine za poselitev:
1010 območja stanovanj (S)
1011 stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (SS)
1013 površine podeželskega naselja (SK)
1014 površine počitniških hiš (SP)
1015 stanovanjske površine brez spremljajočih dejavnosti (SSa)
1016 površine samostojne kmetije (SKk)

1020 območja za centralne dejavnosti (C)
1021 površine za centralne dejavnosti (CU)
1023 površine za izobraževanje (CDi)
1024 površine za verske dejavnosti (CDc)

1030 območja proizvodih dejavnosti (I)
1032 gospodarska cona (IG)

1040 posebna območja (B)
1041 površine za turizem (BT)
1042 površine za trgovino in storitve (BD)

1050 zelene površine (Z)
1051 površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)
1052 površine parkov (ZP)
1055 površine pokopališča (ZK)

1060 območja prometne infrastrukture (P)
1061 površine cest (PC)
1062 površine železnice (PŽ)
1066 površine prometnega terminala (PO)

1070 površine komunikacijske infrastrukture (T)

1080 območja energetske infrastrukture (E)
1081 območja energetske infrastrukture (Ee)

1090 območja okoljske infrastrukture (O)
1091 površine za oskrbo z vodo (Ov)
1093 površine čistilne naprave (Oc)
1095 površine za komunalne dejavnosti in gasilce (Ok)

1110 območja razpršene poselitve (A)
1111 površine razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av)
1112 površine razpršene poselitve za kmetije in stanovanja (Ask)
1113 površine razpršene poselitve za samostojne kmetije (Askk)

(b) površine, ki niso namenjene poselitvi:
2010 kmetijska zemljišča (K1)
2020 kmetijska zemljišča (K2)
3010 gozdna zemljišča (G)
3012 gozdna zemljišča – varovalni gozd (Gv)
4010 območja površinskih voda (V)
4011 celinske vode (Vc)
5010 območja mineralnih surovin (L)
5011 površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
5013 površine nadzemnega pridobivalnega prostora za sanacijo v kmetijska zemljišča (LNk)
5014 površine nadzemnega pridobivalnega prostora za sanacijo v gozdna zemljišča (LNg)
5040 ostala območja (oo).
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51. člen
1010 območja stanovanj (S)

Na površinah stanovanj so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1011) stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (SS)
(1011a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– bivanje – stanovanja,
– delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje (ne povzročajo večjih vplivov kot bivanje samo),
– terciarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega območja, brez prekomernih vplivov na 

stanovanjsko okolje,
– kvartarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega območja.
(1011b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1013) površine podeželskega naselja (SK)
(1013a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja,
– kmetije (stanovanje kmetije in kmetijska gospodarska poslopja),
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 300 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje,
– šport in rekreacija.
(1013b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1014) površine počitniških hiš (SP)
(1014a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– sekundarno bivanje v počitniških objektih,
– šport in rekreacija.
(1014b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve objektov; v posameznem objektu je dopustna 

ureditev največ enega počitniškega stanovanja,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov, v posameznem objektu je dopustna ureditev največ enega počitniškega stanovanja,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1015) stanovanjske površine brez spremljajočih dejavnosti (SSa)
(1015a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundarnih bivališčih,
– delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje (ne povzročajo večjih vplivov kot bivanje samo, se odvijajo 

v zaprtih prostorih, npr. prevajanje, biro ..., ni delo s strankami).
(1015b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin.
(1016) površine samostojne kmetije (SKk)
(1016a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetije (stanovanjski in gospodarski objekti),
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(1016b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
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52. člen
1020 območja centralnih dejavnosti (C)

Na površinah centralnih dejavnosti so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1021) površine za centralne dejavnosti (CU)
(1021a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– terciarne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti,
– poslovni prostori (pisarne),
– bivanje/stanovanja,
– proizvodne dejavnosti brez prekomernih vplivov na okolje in zunanjih deponij (npr. založništvo, knjigoveštvo in sorodne 

dejavnosti ...).
(1021b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1023) površine za izobraževanje (CDi)
(1023a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– predšolsko varstvo oziroma vzgoja,
– vse vrste izobraževanja, znanstveno in raziskovalno delo,
– dejavnosti društev,
– rekreacija,
– socialno varstvo.
(1023b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1024) površine za verske dejavnosti (CDc)
(1024a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti cerkve,
– versko izobraževanje,
– dejavnosti kulture.
(1024b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

53. člen
1030 območja proizvodnih dejavnosti (I)

Na območjih proizvodnih dejavnosti so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1032) gospodarska cona (IG)
(1032a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– trgovina, storitve, gostinstvo,
– gradbeništvo,
– poslovni prostori (pisarne),
– kvartarne dejavnosti,
– šport in rekreacija,
– v območju bivanje ni dopustno.
(1032b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
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54. člen
1040 posebna območja (B)

V posebnih območjih so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1041) površine za turizem (BT)
(1041a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gostinstvo,
– trgovina in storitve, kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namembnosti, locirane so lahko v kletni in/ali 

pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,
– rekreacija in kulturne dejavnosti, ter prostori za izobraževanje, kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) na-

membnosti, locirane so lahko v vsaki etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,
– zdravstvene dejavnosti,
– stanovanje za lastnika oziroma upravljavca objekta, vendar največ eno stanovanje na objekt.
(1041b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1042) površine za trgovino in storitve (BD)
(1042a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– trgovina in storitve (nakupovalna središča), gostinstvo,
– poslovni prostori raznih dejavnosti (pisarne),
– dejavnosti rekreacije, zabave, sprostitve,
– v območju niso dopustna stanovanja/bivanje razen stanovanje za lastnika oziroma upravljavca obstoječega gostinskega 

objekta.
(1042b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

55. člen
1050 zelene površine (Z)

Na zelenih površinah so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1051) površine za oddih, šport in rekreacijo na prostem (ZS)
(1051a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– območja za rekreacijo in šport na prostem so namenjena športu, rekreaciji in oddihu na prostem in obsegajo le površine 

igrišč (brez objektov visokogradnje) in zelene površine, kot so: igrišča, igralni parki, kopališča, plaže, golf, kamp, dopolnilne de-
javnosti le kot začasni/sezonski objekti.

(1051b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve športnih, rekreacijskih in zelenih površin, ureditve otroških igrišč, postavitve športne, rekreacijske in parkovne 

opreme (kot so klopi in lope za počitek ...),
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka, pomožni objekti so dopustni 

za shranjevanje opreme, garderobe, sanitarije ...
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov visokogradnje ni dopustna (razen objektov, določenih v alinejah 3 in 4).
(1052) površine parkov (ZP)
(1052a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– rekreacija in oddih na parkovnih površinah.
(1052b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, ureditve otroških igrišč, postavitve parkovne opreme (kot so klopi in lope za 

počitek ...),
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1055) površine pokopališča (ZK)
(1055a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– dejavnosti cerkve,
– trgovina in storitve kot dopolnilna dejavnost pokopališki in pogrebni dejavnosti (npr. cvetličarna, prodaja kamnoseških 

izdelkov in sorodne dejavnosti povezane z osnovno namembnostjo območja),
– parkovne površine.
(1055b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
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– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

56. člen
1060 območja prometne infrastrukture (P)

Na prometnih površinah so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1061) površine cest (PC)
(1061a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti cestnega prometa.
(1061b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1062) površine železnice (PŽ)
(1062a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti železniškega prometa.
(10612b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1066) ostale prometne površine (PO)
(1066a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– prometne površine in parkirišča.
(1066b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

57. člen
1070 območja komunikacijske infrastrukture (T)

Na površinah komunikacijske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1070) območja komunikacijske infrastrukture (T)
(1070a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti telekomunikacij.
(1070b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

58. člen
1080 območja energetske infrastrukture (E)

V območjih energetske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1081) oskrba z električno energijo (Ee)
(1081a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– proizvodnja električne energije (hidro-, solarne elektrarne, bioplinarne, soproizvodnja na plin in lesno biomaso ter druge 

oblike),
– prenos električne energije (razdelilne transformatorske postaje).
(1081b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
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59. člen
1090 območja okoljske infrastrukture (O)

Na površinah okoljske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(1091) površine za oskrbo z vodo (Ov)
(1091a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– površine/območja za naprave vodovodnega omrežja (zajetja, rezervoarji ...)
(1091b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1092) površine čistilne naprave (Oc)
(1092a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– dejavnosti povezane s čiščenjem odplak (čistilna naprava, črpališče, druga infrastruktura za odvajanje in čiščenje odplak),
– spremljajoči poslovni prostori osnovne dejavnosti območja,
– storitve v zvezi z okoljsko infrastrukturo,
– stanovanja niso dopustna.
(1092b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(1095) površine za komunalne dejavnosti in gasilce (Ok)
(1095a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– zbiranje, sortiranje odpadkov,
– komunalne dejavnosti,
– gasilska dejavnost.
(1095b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

60. člen
1110 območja razpršene poselitve (A)

Na površinah razpršene poselitve so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
1111 površine razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av)
(1111a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo – samo gospodarski objekti za vinogradništvo in druge trajne nasade.
(1111b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– postavitve/novogradnje gospodarskih objektov za vinogradništvo (zidanice, vinske kleti),
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
1112 površine razpršene poselitve za kmetije in stanovanja (Ask)
(1112a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetije (stanovanje kmetije in kmetijska gospodarska poslopja),
– stanovanja/bivanje,
– gostinstvo, storitvene dejavnosti brez prekomernih vplivov.
(1112b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,
– novogradnje objektov,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
1113 površine razpršene poselitve za kmetijska gospodarstva (Askk)
– Za Askk glede namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov veljajo določbe za namensko rabo SKk.

61. člen
(2010 in 2020) Kmetijska zemljišča (1) in (2):
(2010a in 2020a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo.
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(2010b in 2020b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve kmetijskih zemljišč (vse agrarne operacije),
– ureditve infrastrukture, od tega le:

– rekonstrukcije obstoječih lokalnih cest,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (objekti klasifikacije CC – SI šifra 22),

– vodnogospodarske ureditve, kot so vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, sistemi za namakanje 
in osuševanje, akvadukti;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

62. člen
(3010) Gozdna zemljišča (G)
(3010a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo in kmetijstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje prvotne funkcije zemljišča,
– lov in ribolov.
(3010b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve gozdnih zemljišč,
– ureditve za rekreacijo,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

63. člen
(3011) Gozdna zemljišča – varovalni gozd (Gv)
(3010a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo.
(3010b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve gozdnih zemljišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

64. člen
Poleg grafično prikazanih površin celinskih voda, so vodna zemljišča celinskih voda po ZV-1 vsa zemljišča, kjer je voda trajno 

ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni 
ekosistem. Za vse površine celinskih voda velja:

(4011) Celinske vode (Vc):
(4011a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– vodnogospodarske dejavnosti.
(4011b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka.

65. člen
5010 območja mineralnih surovin (L)

V območjih mineralnih surovin so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti in vrste posegov:
(5011) površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN):
(5011a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– izkoriščanje mineralnih surovin,
– proizvodne dejavnosti, povezane z mineralnimi surovinami, gradbeništvo.
(5011b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– raziskovanje, izkoriščanje, sanacija,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.
(5013) površine nadzemnega pridobivalnega prostora – sanacija v kmetijska zemljišča (LNk):
(5013a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo.
(5013b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– sanacija v kmetijska zemljišča brez izkoriščanja mineralnih surovin.
(5014) površine nadzemnega pridobivalnega prostora – sanacija v gozdna zemljišča (LNg):
(5014a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo.
(5014b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– sanacija v gozdna zemljišča brez izkoriščanja mineralnih surovin.

66. člen
5040 ostala območja (oo)
(5040) ostala območja (oo):
(5040a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
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– ni dejavnosti.
(5040b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– sanacija zemljišča,
– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

67. člen
EUP – rek – enote urejanja prostora za rekreacijo v odprtem prostoru
(a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– na površinah primarne rabe prostora še športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne namembnosti površin,
– na stavbnih zemljiščih znotraj EUP za rekreacijo vse vrste namembnosti oziroma dejavnosti, ki so dopustne za posamezno 

podrobnejšo namensko rabo površin,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za šport in rekreacijo, ter gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet,
– spremembe namembnosti objektov za kmetijstvo, enostavnih in nezahtevnih objektov niso dopustne.
(b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– na površinah primarne rabe prostora:

– ureditev sprehajalnih poti, rekreacijskih izhodišč in sorodne rekreacijske infrastrukture,
– krčitev gozda za potrebe rekreacije,

– na stavbnih zemljiščih znotraj EUP za rekreacijo vse vrste posegov, ki so dopustni za posamezno podrobnejšo namensko 
rabo površin,

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– postavitve objektov visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko rabo 

(npr. tenis igrišča ipd.) niso dopustne.

68. člen
EUP – vin – enote urejanja prostora vinogradniških območij
(a) dopustna so naslednje namembnosti:
– na primarni rabi prostora vse vrste namembnosti oziroma dejavnosti, ki so dopustne za posamezno podrobnejšo namensko 

rabo prostora,
– na stavbnih zemljiščih vse vrste namembnosti oziroma dejavnosti, ki so dopustne za posamezno podrobnejšo namensko 

rabo prostora.
(b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– na površinah primarne rabe prostora:

– krčitev gozda za potrebe trajnih nasadov,
– na stavbnih zemljiščih v EUP vin vse vrste posegov, ki so dopustni za posamezno podrobnejšo namensko rabo površin,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov za posamezno namensko rabo prostora v vinogradniškem območju, v skladu 

s tabelo 3, ki je sestavni del tega odloka,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve.

69. člen
dopustne vrste objektov glede na namen

Na površinah posameznih podrobnejših namenskih rab prostora so dopustne gradnje tistih vrst objektov glede na namen, ki 
so skladne z dopustnimi namembnostmi, izrabo, oblikovanjem in drugimi prostorskimi izvedbenimi pogoji po tem odloku.

70. člen
Na zemljiščih z grafičnim prikazom stavbe izven območij stavbnih zemljišč (prikaz stavbe po REST – GURS v grafičnem 

prikazu namenske rabe prostora in GJI v merilu 1:5.000) gradnja ni dopustna, razen infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih 
objektov v skladu s tabelo 3.

71. člen
Na območjih in površinah za poselitev, ki so degradirane ali je gradnja zastala, je dopustna začasna raba. Dopustne so za-

časne ureditve in začasni objekti, s tem, da se ne povečuje vrednost zemljišč in da te ureditve ne onemogočajo kasnejše celovite 
izvedbe načrtovanega objekta ali ureditve.

3.2.2 Tolerance glede namenske rabe prostora

72. člen
(1) Za obstoječe objekte z namembnostjo, ki ni v skladu z OPN, je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim 

dovoljenjem in v okviru veljavnih okoljskih predpisov (hrup, varstvo okolja ...). Dopustna je sprememba namembnosti v okviru 
dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v 
okviru določb OPN.

(2) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po OPN (npr. objekt nima funkcio-
nalnega zemljišča ali nima zadostnih odmikov od parcelne meje, nima zadostne velikosti zemljiške/gradbene parcele …) je dopu-
stna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti. Dopustna je sprememba 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno 
zagotoviti parkirišča v okviru določb OPN. Dopustne vrste posegov so:

– rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje,
– dozidave in nadzidave niso dopustne,
– podkletitev v gabaritu obstoječega tlorisa,
– nadomestitev objekta – v enakih ali manjših gabaritih.
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(3) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po OPN (tj. obstoječi objekt ima 
manjše odmike od predpisanih, ima pa zadostno velikost zemljiške/gradbene parcele, velikost parcele omogoča dozidave ali 
tudi novogradnje) je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti. 
Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa OPN, za obseg novih ali povečanih dejavnosti 
(kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb OPN. Dopustne vrste posegov so:

– rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje objektov,
– dozidave, nadzidave so dopustne pod pogoji za novogradnje objektov,
– dopustna je podkletitev objekta,
– izjemoma so v območju kulturne dediščine (naselbinska, stavbna dediščina) dopustne dozidave, nadzidave in podkletitev 

z manjšimi odmiki od dopustnih za novogradnje, vendar le s soglasjem soseda,
– nadomestitev objekta – v enakih ali manjših gabaritih; v večjih gabaritih pa v skladu z zgornjimi alinejami.

3.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji za izrabo

73. člen
Pogoji glede izrabe so določeni v PIP za oblikovanje v ureditvenih enotah.

3.2.4 Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje

74. člen
Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor so:
– PIP za urbanistično oblikovanje,
– PIP za arhitekturno oblikovanje,
– PIP za oblikovanje v ureditvenih enotah,
– PIP za oblikovanje drugih posegov v prostor.

3.2.4.1 Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično oblikovanje

75. člen
faktor zazidanosti (FZ)

(1) Faktor zazidanosti je razmerje med zazidano površino objekta (stavbiščem) in površino gradbene parcele. Faktor zazida-
nosti izraža delež stavbišča na gradbeni parceli.

(2) Zazidana površina objekta (stavbišče) je površina, ki jo tvori zunanji obod objekta v ravnini pritličja.
(3) V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se štejejo:
– površina navpične projekcije pritlične etaže na vodoravno ravnino (sem sodijo vsi zaprti prostori objekta, letni vrtovi, zaste-

kljeni prostori, arkade ipd. stavbni deli),
– previsni deli stavbe (površine stavbe, ki so pokrite in zaprte najmanj s treh strani) nad zazidano površino osnovnega stavb-

nega volumna in prav tako tvorijo volumen stavbe,
– površina kleti oziroma drugih podzemnih delov objekta, ki segajo nad nivo urejenega terena.
(4) V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se ne štejejo vkopane kletne etaže, zunanja stopnišča, zunanje klan-

čine, balkoni, nadstreški, sončni zasloni, enostavni in nezahtevni objekti.

76. člen
faktor izrabe (FI)

(1) Faktor izrabe je razmerje med bruto etažno površino objekta (brez kletnih/podzemnih površin) in gradbeno parcelo. Faktor 
izrabe izraža delež bruto etažne površine na gradbeni parceli.

(2) V bruto etažno površino objekta za izračun faktorja izrabe se štejejo:
– bruto površine vseh nadzemnih etaž, ki so pokrite in zaprte najmanj s treh strani (loggia), upoštevajoč tudi previsne dele 

etaže (op.: v primeru nagnjene fasade), sem sodijo tudi tlorisne površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite 
– računa se površine do navpične projekcije zunanjega roba krova,

– površina kleti oziroma drugih podzemnih delov objekta, ki segajo nad nivo urejenega terena.
(3) V bruto etažno površino objekta za izračun faktorja izrabe se ne štejejo: vkopane kletne etaže, prostor znotraj prezrače-

vanih streh, pohodne strehe za potrebe vzdrževanja, enostavni in nezahtevni objekti ter drugi lahko odstranljivi objekti (točkovni 
temelji – lahka konstrukcija).

(4) Izraba prostora se določa tudi s številom stanovanj. Podrobnejši pogoji so določeni v pogojih za oblikovanje v ureditvenih 
enotah ali podrobnih PIP.

77. člen
odmiki osnovnih in spremljajočih objektov

(1) Odmiki objektov od gradbene parcele ali regulacijske linije so praviloma min. 4 m. Odmiki so določeni v PIP za oblikovanje 
v ureditvenih enotah. Odmik se meri horizontalno od ravnine najbolj izpostavljenega dela fasade (za izpostavljeni del fasade se 
ne štejejo venci, obrobe in sorodni okrasni elementi fasade).

(2) Manjši odmiki od 4 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih 
za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

(3) Večje odmike od 4 m je treba zagotoviti v naslednjih primerih:
– objekti, katerih kap ali zgornji rob strešnega venca je višji od 8 m, morajo biti odmaknjeni od meje gradbene parcele oziroma 

regulacijske linije min. 6 m,
– večje odmike od parcelne meje ob ulici oziroma od regulacijske linije morajo biti večji od predpisanih v primeru rekonstrukcije 

ceste in nadomestne gradnje objekta, ko je treba zagotoviti razširitev uličnega profila za izboljšavo varnosti.
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(4) Za balkone, ganke in napušče je dopusten odmik 2 m, razen ob javnih prometnih površinah in objektih, kjer gradbena linija 
sovpada z regulacijsko linijo, v teh primerih lahko balkoni, ganki in napušči segajo preko regulacijske linije.

(5) Dopustna je postavitev dveh stavb v niz (dvojček) tako, da se objekta na eni stranici stikata, pri čemer veljajo ista merila 
izrabe in zazidanosti.

(6) Objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se lastnika 
sosednjih zemljišč pismeno sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje 
objekta.

(7) Spremljajoči objekt (kot npr. garaža, ki presega velikost enostavnega ali nezahtevnega objekta) se lahko stika z osnovnim 
objektom. Za odmike spremljajočih objektov veljajo določbe za odmike osnovnih objektov.

(8) Gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m, za potrebe javne gospodarske infrastrukture je dopustna do meje gradbene 
oziroma zemljiške parcele in do regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine.

(9) Gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m, za nejavne potrebe je dopustna z odmikom min. 60 cm do meje gradbene 
oziroma zemljiške parcele in min. 60 cm od regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine s pisnim soglasjem soseda 
in upravljavca javne površine. Podporni zidovi ob regulacijski liniji oziroma ob javni cesti morajo biti postavljeni izven pregledne 
berme (polja preglednosti).

(10) Gradnja podpornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in 
se lastniki zemljišč o tem sporazumejo.

(11) Gradnja osnovnih in spremljajočih objektov, kjer je dopustna lega do regulacijske linije ali do meje javne površine, je 
dopustna, če na tem odseku ni planirana rekonstrukcija oziroma širitev ceste ali druge gospodarske javne infrastrukture. Odmike 
presodi upravljavec javne površine glede na načrtovane ureditve in dejanske razmere na terenu.

(12) Stavbe morajo biti odmaknjene od gozdnega roba vsaj 20 m, ostali objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa 
morajo biti odmaknjeni od meje gozda vsaj 1 m. S soglasjem javne gozdarske službe je možna tudi gradnja bliže gozdnemu robu.

3.2.4.2 Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično oblikovanje enostavnih  
in nezahtevnih objektov

78. člen
lega nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov je določena v tabeli 3, ki je sestavni del odloka.
(2) Začasni objekti za turistično ponudbo (kot npr. kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, cirkus, tribuna) 

morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo osnovnega toka peš prometa in funkcionalno oviranih ljudi, da ne ovirajo prometa inter-
ventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

(3) Nezahtevnih in enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov (kot npr. bazna postaja, kiosk za meritev stanja okolja, 
energetski in telekomunikacijski objekti) ni dopustno postavljati v območjih ali v neposredni bližini objektov naravnih vrednot in 
kulturne dediščine.

79. člen
odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov (kot npr.: objekt za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, objekti za 
kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov in sorodni) morajo biti:

– 4 m od meje gradbene parcele ali regulacijske linije,
– manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za 

varnost, rabo in vzdrževanje objekta,
– večje odmike je treba zagotoviti v primeru rekonstrukcije ali novogradnje ceste in jih določi upravljavec javne površine.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov (kot npr.: majhna stavb, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, 

mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznic, rezervoar, vodnjak, vodomet, samostojno parkirišče, športno igrišče na 
prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na 
smučišču in sorodni objekti) morajo biti:

– 2 m od meje gradbene parcele ali regulacijske linije,
– manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za 

varnost, rabo in vzdrževanje objekta,
– večje odmike je treba zagotoviti v primeru rekonstrukcije ali novogradnje ceste in jih določi upravljavec javne površine.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti (kot npr.: pomožni objekt v javni rabi, podporni zid, pomožni komunalni objekt, priklju-

ček na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, pomol, objekt za 
oglaševanje in sorodni) so lahko postavljeni do parcelne meje s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob 
zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta. Ograje je dopustno postaviti do meje zemljiške parcele brez soglasja 
soseda, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

80. člen
namestitev naprav kot investicijska vzdrževalna dela

Enostavne naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno namestiti:
– na ali v zgradbo ali gradbeno-inženirski objekt, v tem primeru enostavna naprava ne sme presegati višine zgradbe,
– na gradbeno parcelo, v tem primeru naprava ne sme presegati višine zgradbe, odmik enostavne narave od zgradbe pa ne 

sme biti večji od višine zgradbe.
Klima naprave, vetrnice za proizvodnjo električne energije in sorodnih naprav ni dopustno nameščati na fasade, ki so ob ulici.
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3.2.4.3 Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje

81. člen
višina objektov

(1) Višina in etažnost objektov sta določeni za posamezne vrste objektov v pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah 
oziroma v posebnih PIP.

(2) Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi 
vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma zaselka.

82. člen
klet

(1) Osnovni in spremljajoči objekti so lahko podkleteni. Kletnih etaž je lahko več, razen v primeru omejitev zaradi varstva 
podtalnice ali drugih varstvenih razlogov.

(2) Površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če se s tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic v 
skladu z varovanimi vrednotami in določbami za zagotovitev deleža zelenih površin na gradbeni parceli.

(3) Odmik kleti od parcelne meje mora biti min. 4 m, manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda mejaša.
(4) Površina kletne etaže, ki je v celoti vkopana in ne sega nad koto novo urejenega terena, se ne šteje v površino objekta 

za izračun faktorja zazidanosti in faktorja izrabe.
(5) Kletna etaža, ki sega nad koto urejenega terena, se šteje v zazidano in bruto etažno površino v naslednjih primerih:
– če podzemne etaže segajo nad nivo urejenega terena in so prostori kletne etaže osvetljeni (na fasadi kletne etaže okna 

ali vrata), v tem primeru se upošteva površina osvetljenih prostorov oziroma najmanj površina, ki jo tvorijo širina dela fasade z 
odprtinami in polovica globine kletne etaže

– v zazidano površino se štejejo tudi tisti deli podzemnih etaž objekta, ki pretirano segajo iz raščenega terena in so bili kasneje 
zasuti; za pretirano izstopajoče dele se štejejo tisti deli stavbe, ki segajo nad linijo terena, ki povezuje zgornjo in spodnjo koto 
gradbene parcele, dopustna toleranca je nagib terena 2:1, ki se ga prikaže od spodnje kote gradbene parcele.

(6) Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji objekta in pri nadomestitvi obstoječega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru 
tlorisa (zazidane površine) objekta.

83. člen
mansarda in podstrešni prostori

Mansarda je lahko izvedena v dveh etažah pri enakih/nespremenjenih pogojih za višino objekta, oblikovanje strehe in strešnih 
elementov.

Površine mansarde se štejejo v bruto etažno površino objekta in faktor izrabe.

84. člen
kolenčni zid

(1) Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je določena s skupno višino kolenčnega zida, kapne lege in strešne kon-
strukcije. Višino se meri na zunanji strani zunanjega zida (nosilne konstrukcije). Višino strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se 
meri v vertikalni smeri od zgornje kote nosilne konstrukcije stropa zadnje polne etaže (od betonske plošče ali stropnika, brez tlaka) 
do zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot npr. špirovca ali strešne plošče).

(2) Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je določena za posamezne vrste objektov v določbah za oblikovanje v 
ureditvenih enotah.

(3) Navedene višine strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se uporabijo kot merilo tudi v primerih, ko streha nima običajne 
izvedbe s kolenčnim zidom in kapno lego (kot npr. streha brez kapne lege ali masivna izvedba v betonu ali izvedba z večetažnimi 
prostori).

(4) Mera oziroma višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je razvidna v grafičnih prikazih, ki so sestavni del obrazložitve 
odloka.

85. člen
streha

Oblika in naklon strehe sta določena v PIP za oblikovanje v ureditvenih enotah oziroma v posebnih PIP.

86. člen
odpiranje strešin

(1) Vrste odpiranja strešin so določene v PIP za oblikovanje v ureditvenih enotah.
(2) Odpiranje strešin stanovanjskih stavb je dopustno s strešnimi okni in v obliki frčad. Strešine frčad morajo imeti prečno 

dvokapnico z enakim naklonom kot osnovna streha (toleranca 100) ali enokapnico (na fertah) z nižjim naklonom od osnovne 
strehe. Strešine frčad ne smejo segati nad sleme osnovne strehe. Razmerje frčad na stanovanjskih objektih mora biti usklajeno s 
celotno fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe (širina frčad in strešine se meri 
v osi okna frčade). V primeru dveh etaž v mansardi so v spodnji etaži dopustne frčade, zgornja etaža ima lahko le strešna okna.

(3) Odpiranje strešin gospodarskih poslopij kmetij in objektov gospodarskih dejavnosti za potrebe prezračevanja, osvetlitve in 
drugih funkcionalnih potreb, je dopustno s strešnimi okni in pultnimi frčadami (frčadami na fertah), katerih naklon je manjši do 100 
od naklona osnovne strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati polovice dolžine strešine gospodarskega poslopja. Dopustne 
so tudi prezračevalne odprtine v slemenu strehe in druge oblike odpiranja strešin.

(4) Oblikovanje odpiranja strešin drugih vrst objektov ni predpisano.
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87. člen
kritina

(1) Strehe s strešinami v nagibu morajo biti krite s kritino opečne ali sive barve, dopustni so tudi odtenki temnejše sive in 
rjave barve.

(2) Strehe v območjih varstva kulturne dediščine in vplivnih območjih varstva kulturne dediščine morajo biti krite s kritino, 
značilno in prevladujočo za to območje. Dopustne so kritine z majhnimi strešniki oziroma kritino, ki ima teksturo drobnih strešnikov.

(3) Pločevinasta kritina, ki ne oksidira in/ali ima odsev, ni dopustna. Pločevinasta kritina v polmat sijaju je dopustna.
(4) Kritine z odsevom niso dopustne, razen za manjše površine arhitekturnih elementov.

88. člen
odstranitev objekta

V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega objekta ohrani, del pa odstrani, je potrebno ohranjeni del obsto-
ječega in nov objekt povezati v enotno in skladno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina morajo biti enaki.

89. člen
podporni zidovi višine nad 1,5 m

(1) Gradnja podpornih zidov, višjih od 1,5 m, za potrebe javne gospodarske infrastrukture se v naseljih priporoča v tera-
sah/kaskadah.

(2) Pri gradnji podpornih zidov, višjih od 2,2 m, za nejavne potrebe in ob javni površini, zgornji rob podpornega zida ne sme 
presegati navidezne ravnine v nagibu 1:1, katere slednica je regulacijska linija na višini 2,2 m nad koto urejene javne površine. 
Prekomerni negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) iz višjeležečih zemljišč morajo 
biti preprečeni.

(3) Pri gradnji podpornih zidov, višjih od 2,2 m, ob medsosedski meji, zgornji rob podpornega zida ne sme presegati navidezne 
ravnine v nagibu 1:1, katere slednica je parcelna meja na višini 2,2 m nad koto urejene površine spodaj ležeče parcele. Prekomerni 
negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) iz višjeležečih zemljišč morajo biti preprečeni.

3.2.4.4 Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov

90. člen
nezahtevni in enostavni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni tako, da so lahko odstranljivi in je po njihovi odstranitvi možna enostavna 
vzpostavitev prejšnjega stanja v prostoru.

91. člen
ograje do višine 3 m

(1) Višina ograje ob javni površini je dopustna do višine 1,2 m; višje ograje so ob javni površini dopustne le kot protihrupne 
ali zaščitne ograje. Višina medsosedske ograje je dopustna do višine 2 m.

(2) Oblikovanje ograj ob javnih površinah v ureditvenih enotah »v« – vas naj se zgleduje po tradicionalnih primerih ograje-
vanja parcel.

(3) Protihrupne ograje v vaških naseljih in zunaj naselij naj bodo pretežno lesene ali ozelenjene.

92. člen
škarpe in podporni zidovi do 1,5 m

(1) Gradnja podpornih zidov je dopustna na nagnjenem terenu, ko je potrebna trdnejša ureditev brežin in druge rešitve niso 
izvedljive oziroma ne zagotavljajo varnosti.

(2) Gradnja podpornih zidov za potrebe izravnave vrta okrog objekta ni sprejemljiva. Nasipavanje površin za zasebne potrebe 
(vrtovi ipd.) na gradbenih parcelah je dopustno do nagibov naravnega posipa.

(3) Gradnja podpornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in se 
lastniki zemljišč o tem sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi (kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. 
vplivi) iz višjeležečih zemljišč morajo biti preprečeni.

93. člen
objekti za oglaševanje

(1) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih teh objektov, v katerih se izvaja 
oglaševana dejavnost ali na drugem stavbnem zemljišču naselja. Postavitev oglasnega panoja ali drugega sorodnega objekta/kon-
strukcije za oglaševanje nad sleme objekta ni dopustna.

(2) Oglasne panoje ali druge sorodne objekte za oglaševanje je dopustno postavljati v skladu z odlokom o plakatiranju in 
oglaševanju v občini.

(3) Oglasne panoje ali druge sorodne objekte za oglaševanje ni dopustno postavljati na:
– na površinah naravnih vrednot in površinah s kulturno dediščino,
– na kmetijskih in gozdarskih objektih na površinah primarne namenske rabe.
(4) Izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti nameščeni najmanj 2,3 m nad pločnikom.

3.2.4.5 Prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah

94. člen
(1) Z ureditvenimi enotami so določeni prostorski izvedbeni pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov in 

drugih posegov v prostor. Naziv ureditvene enote je lastno ime tipa ureditvene enote in ne pomeni dopustne dejavnosti.
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(2) OPN določa PIP za naslednje ureditvene enote:
v vas (strnjena zazidava prostostoječih objektov srednjega merila)
e enodružinska zazidava (zazidava prostostoječih objektov manjšega merila)
vv vaška zazidava v vinogradniških območjih
vz zidanice
w počitniške hišice
x svojstveno oblikovanje
b bloki (zazidava prostostoječih objektov ali objektov v nizu srednjega merila)
d dvoranski objekti (prostostoječi ploščati objekti srednjega do velikega merila)
n infrastrukturni objekti in naprave
p prometne površine (brez objektov)
zi igrišča, igralne površine, zelenice
zp parkovne površine
zk pokopališče
0 ni predpisan tip oblikovanja.

95. člen
UREDITVENA ENOTA VAS (v)
(1) V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne 

arhitekture. Objekti morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in velikosti, da so skladni s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Tloris, 
višina in razmerja novega stavbnega volumna ne smejo bistveno odstopati od razmerij in velikosti sosednjih objektov. Bistveno 
preseganje skladnega merila ni dopustno.

(2) merila in pogoji za stanovanjske stavbe:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3. Izjemoma velja dopustni faktor zazidanosti do 0,4 za vse EUP naselja Mokronog – MOK z 

ureditveno enoto (v).
– faktor izrabe(FI) do 0,75,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2,
– odmiki: poleg skupnih PIP glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:

– odmiki med objekti: stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje na isti gradbeni oziroma lastniški parceli se lahko 
stikata,

– večstanovanjskih objektov na isti gradbeni oziroma lastniški parceli se lahko medsebojno stika, pri tem je treba zago-
toviti možnost, da se posamezni objekt lahko uporablja samostojno (npr. v primeru spremembe lastništva), da je zagotovljena 
varnost, raba in vzdrževanje posamičnega objekta,
– tloris: podolgovat z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,25,
– višina:

– do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko 
največ 100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,

– ali do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 
100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180 cm,

– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri ko-
lenčnem zidu je lahko največ 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je 
vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom,
– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha:

– naklon 30˚ do 45˚, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali 
strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih 
strehah, ki lahko obsegajo do 40% ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60% 
strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),

– širina napušča min. 60 cm,
– sleme v smeri daljše stranice objekta,

– odpiranje strešin: dopustne so frčade in strešna okna.
(3) merila in pogoji za kmetijska gospodarska poslopja:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,5,
– odmiki: poleg skupnih PIP glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:

– odmiki med objekti: medsebojno se na isti gradbeni parceli lahko stikajo gospodarska poslopja ter stanovanjski objekt 
in gospodarsko poslopje,
– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,25,
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha:

– naklon 30˚ do 45˚, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali 
strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 11,5 m, drugačen naklon je dopusten na se-
kundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40% ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega 
min. 60% strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),
– odpiranje strešin: dopustne so frčade, strešna okna in druge oblike.
(4) merila in pogoji za gospodarske objekte:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3
– zazidana površina stavbe je lahko največ 300 m2,
– odmiki: poleg skupnih PIP glede odmikov v poglavju o urbanističnem oblikovanju veljajo še:

– odmiki med objekti: medsebojno se na isti gradbeni parceli lahko stikajo gospodarski objekti ter stanovanjski objekt 
z gospodarskim objektom,
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– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 1:1,25,
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 300 do 450, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše 

ali strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 11,5 m, drugačen naklon je dopusten na sekun-
darnih strehah, ki lahko obsegajo do 40% ploskve vseh strešnih ploskev, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše 
stranice objekta, ki obsega min. 60% strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),

(5) objekti terciarnih in kvartarnih dejavnosti:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe(FI) do 0,5
– zazidana površina stavbe je lahko največ 300 m2,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,25,
– višina stavbe: do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, na delu površine objekta so do-

pustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, v primeru 
nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,

– streha: naklon 300 do 450, drugačen naklon na osnovni strehi je dopusten v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali 
strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, 
ki presega 11,5 m, drugačen naklon je dopusten na sekundarnih strehah, ki lahko obsegajo do 40% vseh strešnih ploskev, dvo-
kapnica nad osnovnim tlorisom, ki obsega min. 60% strešnih ploskev (merjeno v horizontalni ravnini),

– širina napušča min. 60 cm,
– sleme v smeri daljše stranice objekta.

– odpiranje strešin: ni pogojev.

96. člen
UREDITVENA ENOTA ENODRUŽINSKA ZAZIDAVA (e) (1) merila in pogoji za stanovanjske objekte:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3. Izjemoma velja dopustni faktor zazidanosti do 0,4 za vse EUP naselja Mokronog – MOK z 

ureditveno enoto (e).
– faktor izrabe (FI) do 0,75,
– faktor zelenih površin (FP) do 0,3 ali večji,
– v posamezni stanovanjski stavbi so dopustna največ štiri stanovanja,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– višina:

– do K+P+1+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– ali do K+VP+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 

100 cm nad urejenim terenom,
– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina strešne konstrukcije pri ko-

lenčnem zidu je lahko največ 160 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je 
vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom,

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren.
(2) merila in pogoji za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– faktor izrabe(FI) do 0,5,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 300 m2,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– višina stavbe: do K+P+1+M, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim terenom, na delu površine objekta so do-

pustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, v primeru 
nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren.

97. člen
UREDITVENA ENOTA VAŠKA ZAZIDAVA V VINOGRADNIŠKIH OBMOČJIH (vv)
(1) V ureditveni enoti vaška zazidava v vinogradniških območjih (vv) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po 

oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture. Bistveno preseganje skladnega merila ni dopustno.
(2) merila in pogoji za stanovanjske stavbe:
– v posamezni stavbi sta dopustni največ dve stanovanji,
– zazidana površina stavbe je lahko največ 150 m2,
– odmiki: 2,5 m od meje gradbene oziroma zemljiške parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno 

soglasje upravljavca javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda,
– višina:

– do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 
100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 180 cm,

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 30˚ do 45˚, dvokapnica, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna.
(3) merila in pogoji za kmetijska gospodarska poslopja:
– zazidana površina stavbe je lahko največ 280 m2,
– odmiki:



Stran 12156 / Št. 105 / 16. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije

– 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje upravljavca 
javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda,

– manjši odmik do 2,5 m je dopusten s pisnim soglasjem soseda
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 30˚ do 45˚, dvokapnica, sleme v smeri daljše stranice objekta, drugačen naklon je dopusten v primeru 

rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe ali če funkcija objekta zahteva večjo širino objekta, ki presega 11,5 m.
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna.

98. člen
UREDITVENA ENOTA ZIDANICE (vz)
merila in pogoji za oblikovanje so:
zidanice:
– gradnja zidanice je dopustna v okviru vinograda ali drugega trajnega nasada na kmetijskih zemljiščih K1 v velikosti nad 

3000 m2, na kmetijskih zemljiščih K2 pa v velikosti nad 1000 m2; omejitev glede velikosti vinograda velja samo za novogradnjo – 
ne pa za rekonstrukcijo, dozidavo in legalizacijo obstoječih objektov.

– v zidanicah je dopustno samo občasno bivanje,
– odmiki: min. 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje 

upravljavca javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda,
– tloris: zazidana površina zidanice je lahko največ 60 m2, kletna etaža je lahko večja od pritlične etaže, če je kletni del 

vkopan in se s tem ne poveča zazidana površina parcele (povečan tloris je razširjen na vkopanem delu), razmerje stranic tlorisa 
v pritlični etaži najmanj 1:1,25;

– višina:
– do K+P+M višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je do 80 cm,
– ali do K+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je do 180 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm nad ure-

jenim terenom,
– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,

– streha: naklon 300 do 450, dvokapnica sleme v smeri daljše stranice objekta,
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna,
– dopustna je postavitev nadstrešnice na nivoju dostopne ceste do velikosti 30 m2, streha nadstrešnice ima lahko enak nagib 

kot zidanica ali ima ravno streho, ločne in druge neortogonalne oblike konstrukcije in oblike nadstrešnice niso dopustne (kot. npr. 
ločne predfabricirane podporne konstrukcije, razne oblike konzolnih predfabriciranih izdelkov ...).

vinske kleti:
– gradnja vinske kleti je dopustna v okviru vinograda ali drugega trajnega nasada velikosti nad 5000 m2; omejitev glede 

velikosti vinograda velja samo za novogradnjo – ne pa za rekonstrukcijo, dozidavo in legalizacijo obstoječih objektov,
– v vinski kleti je dopustno samo občasno bivanje,
– odmiki: min. 2,5 m od meje gradbene parcele (brez soglasja soseda, razen za odmik od ceste, kjer je potrebno soglasje 

upravljavca javne površine), manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda, tloris: zazidana površina vinske kleti je lahko 
do 120 m2,

– višina: do K+P+M, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu do 80 cm,
– dopustna je postavitev nadstrešnice na nivoju dostopne ceste do velikosti 30 m2, streha nadstrešnice ima lahko enak nagib 

kot zidanica ali ima ravno streho, ločne in druge ne-ortogonalne oblike konstrukcije nadstrešnice niso dopustne (kot. npr. ločne 
predfabricirane podporne konstrukcije, razne oblike konzolnih predfabriciranih izdelkov ...),

– v primeru nagnjenega terena lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren,
– streha: naklon 300 do 450, dvokapnica sleme v smeri daljše stranice objekta,
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna,
– vinska klet mora biti samostojen objekt, kombinacija objekta vinske kleti z zidanico ni dopustna.

99. člen
UREDITVENA ENOTA POČITNIŠKE HIŠE (w)
merila in pogoji za oblikovanje so:
– indeks zazidanosti ne sme preseči 0,2. Najmanj 40% zemljišča mora biti ozelenjeno,
– na posamični parceli je dopusten le po en objekt,
– odmiki: veljajo skupni PIP,
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,25, velikost največ 60 m2 zazidane površine,
– višina: največ K+P+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 50 cm nad terenom, višina strešne konstrukcije pri ko-

lenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– streha: 300–450, enak naklon strešin,
– odpiranje strešin: dopustna so strešna okna.

100. člen
UREDITVENA ENOTA POSAMIČNI OBJEKTI S SVOJSTVENIM OBLIKOVANJEM (x)
(1) Oblikovanje v ureditveni enoti s svojstvenim oblikovanjem je svobodno – svojstveno.
(2) Odmiki: min. 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik (4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne 

lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom. Manjši odmik je dopusten v območjih ohranjanja kulturne dediščine, kjer 
so objekti lahko z eno ali več stranicami postavljeni na parcelno mejo.

(3) Posegi na obstoječih objektih z elementi kulturne dediščine morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih 
objektov s svojstvenim oblikovanjem ter jih dopolnjevati.
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(4) Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj se pri tem vzdržuje skladno razmerje z okoli-
co, z merili, s stavbnimi razmerji ter z načeli sestavljanja stavbnih volumnov značilnih in kakovostnih prvin arhitekture širšega  
območja.

101. člen
UREDITVENA ENOTA BLOKI (b)
(1) V ureditveni enoti stanovanjski bloki (b) za oblikovanje blokov velja:
– faktor zazidanosti (FZ) 0,3,
– faktor izrabe (FI) 1,0,
– odmiki: 6 m od meje gradbene parcele oziroma regulacijske linije, manjši odmik (4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki 

imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom, manjši odmiki niso dopustni,
– višina: največ K+P+2+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 100 cm nad terenom,
– dozidave stanovanjskih blokov oziroma stolpičev morajo biti oblikovane in izvedene enotno za cel objekt,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti ali 

kolesarnica ipd.); dopustne so tudi razširitve bivalnih prostorov za zimske vrtove,
– v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno mansardne prostore urediti v bivalne površine, rekonstrukcija mora biti izvedena 

tako, da je streha oblikovana in izvedena enotno za celoten objekt,
– zasteklitve balkonov morajo biti izvedene enotno za cel objekt.

102. člen
UREDITVENA ENOTA DVORANSKI OBJEKTI (d)
merila in pogoji za dvoranske objekte (d):
– odmiki:

– min. 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik (do 4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne 
lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom, razen za rastlinjake, kjer je dopustna postavitev do parcelne meje 
s pisnim soglasjem soseda,

– objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko medsebojno stikajo v primeru, ko se 
lastnika sosednjih zemljišč sporazumeta za takšno ureditev in so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrže-
vanje objektam
– višina: max. vertikalni gabarit znaša: K+P+1, pri čemer je lahko višina strešnega venca oziroma kapa največ 12 m nad 

urejenim terenom, večja višina je dopustna v primeru tehnoloških zahtev, ki terjajo večjo višino od 12 m,
– na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne etaže za poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne po-

trebujejo velike etažne višine,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje 

zaključene stavbne mase,
– poslovne stavbe (pisarne) naj se postavijo bližje ulici ali odprtim javnim površinam,
– parkirišča za dejavnosti je treba v celoti zagotoviti na gradbeni parceli,
– za poslovne objekte je dopustno oblikovanje v skladu s PIP za ureditveno enoto »b« – bloki.

103. člen
UREDITVENA ENOTA INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE (n)
Ureditvena enota »n – infrastrukturni objekti in naprave« ureja območja z objekti in napravami za infrastrukturo (RTP, HE, 

ČN ...), ki imajo svojstven izgled.
– odmiki: 6 m od meje gradbene parcele, manjši odmik (do 4 m) je dopusten za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege 

oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom.

104. člen
UREDITVENA ENOTA PROMETNE POVRŠINE (p)
Ureditvena enota »p – prometne površine« ureja prometne površine izven cest, večinoma parkirišča, kjer ni dopustno posta-

vljanje objektov; v ureditveni enoti veljajo naslednja merila in pogoji:
– dopustne so samo prometne ureditve, ureditve infrastrukture, gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe pro-

metne in druge infrastrukture, zasaditve vegetacije, postavitve urbane opreme, obeležij, oglasnih tabel, prometne signalizacije in 
začasnih objektov za prireditve,

– postavitve ekootokov in javnih sanitarij.

105. člen
UREDITVENA ENOTA IGRIŠČA (zi)
Merila in pogoji za igrišča:
– dopustne so ureditve igrišč ter zelenih površin,
– postavitve enostavnih objektov za potrebe igrišč in rekreacije,
– ureditve rekreacijskih in športnih igrišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov ni dopustna, postavitve objektov visokogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko 

rabo niso dopustne.

106. člen
UREDITVENA ENOTA PARKOVNE POVRŠINE (zp)
Merila in pogoji za parkovne površine:
– dopustne so parkovne ureditve, ureditve otroških igrišč, postavitve urbane opreme,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe parka, sprostitve, pasivne rekreacije in kulture,
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– odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna kot sanitarna sečnja ali v primeru javnih ureditev, v primeru odstranitve 
dreves je potrebna njihova nadomestitev,

– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov ni dopustna, postavitve objektov visokogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko 

rabo niso dopustne.

107. člen
UREDITVENA ENOTA POKOPALIŠČA (zk)
Merila in pogoji za pokopališča:
– dopustne so ureditve grobov ter zelenih površin,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe pokopališča,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave),
– vodnogospodarske ureditve,
– dopustna je gradnja objektov za pokopališko dejavnost in spremljajočih dejavnosti pokopališča,
– oblikovanje objektov in ureditev naj se zgleduje po kakovostnih prvinah lokacije.

3.2.4.6 PIP za oblikovanje drugih posegov

108. člen
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih voznih 

in peš površin. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin, naj bo vedno 
urejena minimalna širina za pešce (najmanj 60 cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se zoža.

(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so naravna zna-
menitost ali sestavni del kulturne dediščine. V primeru potrebne sanitarne sečnje varovanega drevesa je potrebna nadomestitev 
odstranjenega drevesa na isti ali sorodni lokaciji v bližini v soglasju s pristojno varstveno službo.

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

109. člen
Ureditve kampov in šotorišč so dopustne na površinah primarne rabe prostora, objekti kampa (recepcija, sanitarije ...) pa 

morajo biti urejeni na stavbnih zemljiščih. Dopustne so spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe kampov.

110. člen
urejanje zemljišč

(1) Po zaključenih gradbenih delih je potrebno neutrjene površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je za 
ozelenjevanje potrebno praviloma uporabljati samonikle vrste.

(2) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je 
potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati 
za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.

(3) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli 
morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z 
utrjenimi brežinami in izjemoma s podpornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne.

(4) Graditev objektov, ureditve površin in drugi posegi na višje ležečih parcelah morajo biti izvedeni tako, da se preprečijo 
negativni vplivi na nižje ležeče parcele.

111. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov morajo biti izvedene predvsem iz naravnih materialov. Drevesno in grmiščno vegetacijo ob 

vodotokih je potrebno v čim večji meri ohranjati oziroma med izvajanjem posega ali takoj po njem površine sanirati ali renaturirati.

112. člen
(1) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih pro-

cesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati pravočasno, 
da se površine zarastejo do jesenskega deževja.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba:
– ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali okrepiti,
– ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in posebnosti.

3.2.5 Prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo in gradbene parcele

113. člen
(1) Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča 

in glede na posestne meje. Velikost gradbene parcele mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spre-
mljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, razen v primeru, da je del teh potreb s pogodbo zagotovljen na drugem 
zemljišču. Na območjih, kjer je določena regulacijska linija, gradbena parcela lahko sega do regulacijske linije. Gradbena parcela 
lahko sega preko regulacijske linije v primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture, priključkov na gospodarsko javno infrastruk-
turo ali v primeru gradnje delov objekta preko regulacijske linije (npr. balkon ali podhod). Na gradbeni parceli je lahko postavljen 
en ali več osnovnih objektov, spremljajoči objekti, enostavni in nezahtevni objekti.

(2) Širina dovoza za stanovanjske objekte mora biti najmanj 3 m, širina dovoza za kmetije in kmetijske objekte mora biti 
najmanj 3,5 m. Širina dovoza do objektov, ki imajo javen dostop, mora biti najmanj 5,5 m.

(3) Za obstoječe stavbe, ki nimajo funkcionalnega zemljišča, se upošteva dejanska velikost zemljišča – stavbišča.
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3.2.6 Prostorski izvedbeni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo

3.2.6.1 Prostorski izvedbeni pogoji za prometno urejanje

114. člen
(1) Varovana površina za ceste in prometne povezave, ki je določena v grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev 

novih prometnih povezav, na njej niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočali kasnejšo ureditev prometne povezave.
(2) V primeru odstopanja površine za ceste-PC, določene v podrobnejši namenski rabi prostora, od dejanskega stanja v 

prostoru, se površina ceste določi na podlagi geodetske izmere, upošteva se podatek o dejanskem stanju.
(3) Pri planiranih površinah za novogradnje cest so dopustna odstopanja od grafično določene trase ceste glede trase/po-

teka ceste ali širine površine ceste. Odstopanja so dopustna v primeru ustreznejših prostorskih, okoljskih, prometno-tehničnih in 
ekonomskih rešitev.

115. člen
(1) Ulični prostor oziroma javna prometna površina je določena z regulacijskimi linijami. Širina javne prometne površine se 

lahko razširi v primeru rekonstrukcije ceste in s tem povezane ureditve uličnega prostora. Poleg regulacijske linije je treba pri 
posegih upoštevati min. pogoje za ureditev prometnih površin, ki so:

– v naseljih v območjih obstoječe strnjene zazidave je min. širina ulice 6 m, razen v območjih varstva kulturne dediščine, kjer 
se lahko ohranja značilna gradbena linija obstoječe zazidave, min. širina ulice se upošteva pri določitvi odmikov objektov od javne 
površine (op: če je obstoječa širina ulice manjša od navedene širine 6 m, se upošteva navedena širina za možno razširitev ulice 
tako, da se na vsaki strani ulice upošteva polovica razlike v širini ulice), odmike presoja upravljavec javnih površin pri dovoljevanju 
posegov v prostor,

– v naseljih na območjih novogradenj je min. širina ulice 10 m (to je 5 m na vsako stran od osi ceste), kar pomeni planirano 
RL, ki jo pri dovoljevanju posegov v prostor presoja upravljavec javnih površin,

– v območjih razpršene poselitve je min. širina ulice 6 m, odmike presoja upravljavec javnih površin pri dovoljevanju posegov 
v prostor.

(2) Odmike presoja upravljavec javne površine.
(3) Ob javnih površinah (po ZKP ali stanju v prostoru), kjer RL ni določena (grafično prikazana), se prav tako upoštevajo do-

ločbe za RL. V primeru odstopanja ZKP in dejanskega stanja v prostoru se meja med javno in zasebno površino določi na podlagi 
geodetske izmere, načrtovanih ureditev in pogojev upravljavca ceste.

116. člen
Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, 

tako da se pri tem dostopnost v objekte izboljša in ne poslabša, razen če to ni izvedljivo zaradi prometno tehničnih zahtev za 
izvedbo javne ceste oziroma javne površine.

117. člen
priključki na ceste

(1) Priključki na državne in lokalne ceste morajo biti izvedeni tako, da se pri tem zagotavlja prometna varnost.
(2) Dovoz na gradbeno parcelo naj se prvenstveno zagotavlja iz lokalnih cest. Območja urejanja naj se na državne ceste 

priključujejo preko združenih prometnih priključkov – križišč, ki morajo zagotavljati predpisano varnost in tehnične zahteve.
(3) Priključki na državne in lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila 

izven površine državne oziroma lokalne ceste.
(4) Priključevanje lokalnih cest na državne ter izvajanje posegov ob državnih cestah ne sme ogrožati varnosti prometa in 

stabilnosti državnih cest.
(5) Meteorne vode iz dovozov morajo biti zajete na parcelni meji pred priključkom na državno ali lokalno cesto, tako da me-

teorne vode ne vplivajo na odvodnjavanje na cesti. Meteorne vode iz lokalnih cest ali iz gradbenih parcel ne smejo biti odvajane v 
meteorno kanalizacijo državne ceste in ne smejo negativno vplivati na odtočne razmere na državni cesti.

118. člen
projektni pogoji in soglasja

(1) Za vsak poseg v varovalni pas državnih cest je treba v skladu z zakonom o javnih cestah ter zakonom o graditvi objektov 
pridobiti projektne pogoje in projektna soglasja Direkcije RS za ceste.

(2) Za vsak poseg v varovalni pas lokalnih cest in javnih poti je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje občinske službe 
za komunalne zadeve.

119. člen
parkirišča

(1) Parkirišča za dejavnosti je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču. Zlasti to velja za novogradnje stanovanj, gospodar-
skih dejavnosti, trgovine, gostinstva. Odstopanja so možna za obstoječe dejavnosti centralnega značaja v strnjenih delih naselij v 
okviru določbe tega člena. Odstopanja niso dopustna za gospodarske dejavnosti in stanovanja.

(2) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za 
popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije in skladišča, je treba zagotoviti parkirne prostore 
oziroma deponije in skladišča na funkcionalnem zemljišču pri objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj 
ali pogodbeno na drugem zemljišču. Zagotovitev parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah je dopuščena le izjemoma, in 
sicer na podlagi soglasja upravljavca. Zagotavljanje parkirišč na javnih površinah ali na drugih (bližnjih) zemljiščih so možne za 
že obstoječe dejavnosti v gosteje zazidanih delih naselij, kjer ni možno zagotoviti novih površin za parkiranje, dejavnost pa ima 
mestotvoren oziroma centralen značaj.

(3) Občinska uprava oziroma upravljavec soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v primeru, da 
nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje izgradnje novih javnih parkirnih površin.
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(4) Za izračun potrebnega števila parkirišč glede na dejavnosti oziroma namembnosti objekta veljajo naslednja merila:
– stanovanjske stavbe 1,5 PM/ stanovanje do 50 m2 neto površine

2 PM/stanovanje nad 50 m2 neto površine
3 PM/stanovanje nad 100 m2 neto površine

– počitniška stanovanja 2 PM/stanovanje oziroma počitniški objekt
– poslovni prostori, uprava (pisarne) 1 PM/30 m2 neto površine
– poslovni prostori, uprava delo s strankami 1 PM/20 m2 neto površine
– trgovina 1 PM/30 m2 koristne/prodajne površine oziroma min. 2PM na posamezen 

lokal/trgovino v primeru posamične lokacije
– gostinstvo najmanj 5 PM na posamezen lokal oziroma

1 PM/4 sedeže in
1PM na eno nastanitveno enoto oziroma na 4 ležišča v gostinskem-nasta-
nitvenem objektu z zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot oziroma 0,8 PM 
na eno nastanitveno enoto v gostinskem-nastanitvenem objektu z zmoglji-
vostjo nad 20 nastanitvenih enot

– kino, kulturni dom, gledališče 1 PM/10 sedežev
– cerkev 1 PM/15 sedežev
– športno rekreacijska igrišča 1 PM/250 m2 igralne površine in 1 PM/10 obiskovalcev
– obrt, storitve, proizvodnja 1 PM/70 m2 neto površine ali 1 PM/3 zaposlene.
(5) Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5% parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb 

oziroma min. 1 PM v primeru posamične lokacije parkirišča.
(6) Parkirna mesta je treba zagotoviti na lastnem zemljišču, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih površinah v 

dogovoru z občino, če objekt oziroma gradbena parcela leži v območju ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinske dediščine) 
in potrebnih parkirišč ni možno zagotoviti na gradbeni parceli ali lastnem zemljišču.

(7) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje in druge oblike visoke vegetacije. 
Parkirišča za osebna vozila na površinah z namensko rabo S, C, B in Z, ki po površini presegajo 24 PM ali 500 m2, je treba členiti 
v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami ali zasaditi po 1 drevo na 6 PM in jih členiti s spremembami tlakov ali drugimi obliko-
valskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času prireditev

(8) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje preko meje 
parkirišča.

3.2.6.2 PIP za železniško infrastrukturo

120. člen
varovalni pas železnice

(1) Za vsak poseg v 100 m varovalni pas železniške proge je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca 
železniške proge.

(2) V varovalnem progovnem pasu niso dopustni posegi, ki bi lahko ogrozili stabilnost terena železniške proge.
(3) V varovalnem pasu niso dopustne naprave oziroma objekti, ki bi lahko z barvo, obliko, svetlobo ali čem drugim ovirali 

vidnost železniških signalnih naprav in signalov ali bi glede na pomen signalov lahko spravljali v zmoto železniške delavce.

3.2.6.3 Prostorski izvedbeni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje

121. člen
(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode 

in na čistilno napravo za njeno čiščenje.
(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki jih 

prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na čistilno napravo. Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni racionalna, 
je dopustna gradnja manjših bioloških in rastlinskih čistilnih naprav.

(3) Meteorne vode iz streh in čistih utrjenih površin se odvajajo v meteorno kanalizacijo, ponikovalnice in/ali v zadrževalne 
bazene na gradbeni parceli objekta. Čiste padavinske vode se lahko uporabi za sanitarne, tehnološke potrebe in za vzdrževanje 
površin gradbene parcele. Meteorne vode s parkirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj. Ponikovalnice je dopustno urejati na 
območjih, ki niso plazljiva ali erozijsko ogrožena. Pogoje priključevanja na meteorno kanalizacijo ali način in območja, na katerih 
se izvajajo ukrepi zadrževanja meteorne vode, določi pristojni upravljavec komunalnih storitev.

(4) Začasni objekti za prireditve, namenjeni gostinskim storitvam prehrane in pijače, ki imajo urejen začasni priključek na 
vodovod ali pri svoji dejavnosti generirajo odpadne vode, morajo imeti izveden začasen priključek na kanalizacijo.

(5) Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe 
in zaščite.

(6) Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno 
po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtono vegetacijo.

(7) Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih naselja 
(trgih in glavnih ulicah). Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitve teh objektov v območjih ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine niso dopustne oziroma morajo biti izvedeni na način, ki zagotavlja skladnost z varstvenimi cilji.

(8) Trase in objekti obstoječe ter planirane infrastrukture so varovane površine. Potrebne odmike za posege v prostor v bližini 
obstoječe ali planirane infrastrukture določajo posamezni upravljalci infrastrukture.

122. člen
Odstranjevanje odpadkov

(1) Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo 
utrjeno površino, tako da je omogočen enostaven dostop.
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(2) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati sistem javnega odvoza odpadkov (dostopnost zabojnikov za 
odvoz s smetarskimi vozili).

123. člen
Energetska oskrba

(1) Energetske ureditve (električno omrežje in naprave) morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza 
pogojem obrambe in zaščite.

(2) Nadzemne energetske objekte je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih naselja (trgih in glavnih 
ulicah). Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani.. Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smereh pogledov na kakovostne 
prostorske dominante.

(3) Trase in objekti obstoječe ter načrtovane energetske infrastrukture so varovane površine. Potrebne odmike za posege v 
prostor v bližini obstoječe ali načrtovane infrastrukture določajo posamezni upravljalci infrastrukture.

124. člen
Telekomunikacijsko omrežje in naprave

(1) Pri načrtovanju objektov in naprav telekomunikacijskih omrežij je potrebno upoštevati predpise s področja elektronskih 
komunikacij in predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(2) Objekte in naprave mobilne brezžične telefonije kot nezahtevne ali enostavne objekte je dopustno postavljati ob izpolnje-
vanju pogojev in meril tega odloka ter pogojev uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

3.2.7 Prostorski izvedbeni pogoji za grajeno javno dobro

125. člen
(1) Grajeno javno dobro državnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture dr-

žavnega pomena in javna površina na njih.
(2) Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokal-

nega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, 
kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, 
zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

(3) Na območjih grajenega javnega dobra so posegi v prostor dopustni pod pogoji in s soglasjem upravljavca teh površin ali 
objektov.

(4) Občinski interes za grajeno javno dobro so površine za načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo, za javne površine, 
ki so v grafičnih prikazih določene z regulacijsko linijo in površine v rezervatih načrtovane prometne infrastrukture (rezervati cest in 
parkirišč). Občinski interes za grajeno javno dobro so tudi površine za načrtovano javno družbeno infrastrukturo in za rekreacijska 
območja, ki so določena z OPN.

3.2.8 Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine,  
varstva okolja in varstva naravnih dobrin

3.2.8.1 Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave

126. člen
ohranjanje narave

Na podlagi smernic ZVN OE Novo mesto št. ZRSVN, št. 6-III-499/4-O-09/AH z dne 2. 2. 2010, št. 6-III-85/12-O11/AŠP z dne 
17. 6. 2013 velja:

(1) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine. Na območjih ohranjanja narave (naravne 
vrednote, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000) je za vse posege potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in 
naravovarstveno soglasje, ki ga izda pristojno ministrstvo.

(2) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, 
če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih 
možnosti, se posegi in dejavnosti:

– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se 
ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v 
obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti 
naravne vrednote;

– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da 
se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču;

– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih 
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje;

– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do 
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje;

– na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno spremeni 
lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v prostoru;

– na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del 
naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri 
čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine.

(3) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000): Mirna (SI3000059) in Radulja s pritoki (SI3000192) se posegi 
in dejavnosti načrtujejo tako, da se v čim večji možni meri:

– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;
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– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese 
ali ustrezno rabo;

– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomemb-
nejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;

– ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta preki-
njena.

(4) Pri izvajanju posegov in dejavnosti na posebnih varstvenih območjih se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti 
ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko 
potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali 
slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja;

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja;
– na posebna varstvena območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(5) Na območjih habitatnih tipov se posegi in dejavnosti načrtujejo na način in v obsegu:
– da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni 

tip znotraj te razširjenosti pokriva;
– da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu 

z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih;
– da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, 

ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
(6) Zaradi varstva netopirjev se je potrebno pred prenovo ali drugimi deli v ostrešjih in zvonikih cerkva in drugih objektih z 

evidentiranimi kolonijami netopirjev posvetovati z OE ZRSVN.

3.2.8.2 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine

127. člen
varstvo kulturne dediščine

(1) Varstvo kulturne dediščine se izvaja na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine. Varstvo kulturne dediščine v Občini 
Mokronog - Trebelno je opredeljeno v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Občine Mokronog - Trebelno 
(Min. za kulturo, 3501-69/2009/8 z dne 30. 4. 2010). Območja varstva kulturne dediščine so razvidna v Prikazu stanja prostora, 
ki je priloga k OPN.

(2) Objekti in območja varovanja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in območja kul-
turne dediščine) so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna 
dediščina ter vplivna območja dediščine. V primeru neskladja drugih določb tega odloka s pogoji za varstvo kulturne dediščine v 
tem členu PIP se upoštevajo merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine.

(3) Za vse posege v kulturni spomenik ali vplivno območje spomenika, za posege v varstveno območje dediščine ter za 
posege v registrirano nepremično dediščino in njeno vplivno območje je potrebno pri pristojni službi za varstvo kulturne dediščine 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

(4) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno dediščino, niso dopustni. Na objektih in območjih kulturne dedi-
ščine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na 
mestu samem (in situ). Na objektih in območjih kulturne dediščine niso dopustni posegi (dozidave in nadzidave ter drugi posegi, 
ki bi bistveno spremenili zunanji izgled objekta, novogradnje objektov in rekonstrukcija objekta), ki bi prizadeli varovane vrednote 
objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Izvedba 
toplotne izolacije na zunanji strani stavb je dopustna v primerih, če se pri tem ohranijo štukature in druge kakovostne sestavine 
oblikovanja fasad in s tem ne ogroža ohranitev varovanih elementov.

(5) V primeru raziskav in odstranitve arheološke ostaline ter v primeru raziskav in odstranitve spomenika ali registrirane 
nepremične dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje ministra.

(6) Pri vseh posegih v zemeljske plasti, tudi izven registriranih arheoloških najdišč, je obvezujoč splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke dediščine zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS.

(7) Pri urejanju infrastrukture se je treba izogibati območjem registriranih arheoloških najdišč in s tem zagotavljati ustrezno 
varstvo arheoloških ostalin. Izjemoma so dopustni posegi v najdišča na stavbnih zemljiščih in v prostor robnih delov najdišč, če ni 
možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti 
za gradnjo. Obseg in čas izvedbe predhodnih arheoloških raziskav se določi v okviru postopka priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta oziroma s projektnimi pogoji za graditev.

(8) Na območjih OPPN ali drugih posegov, za katere je potrebno pripraviti PVO (v skladu z okoljskimi predpisi), je potrebno 
pred pripravo OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave in njih ugotovitve upoštevati v OPPN.

(9) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor 
ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dopustni. Posege v prostor ali način izvajanja dejavnosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal 
po naslednjih kriterijih:

9.1 Za registrirano stavbno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo 

in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
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– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
9.2 Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
9.3 Za območja registrirane kulturne krajine velja, da se ohranjajo vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela 

drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
9.4 Za registrirano memorialno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta in
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
9.5 Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni dopustno posegati v prostor na način, ki lahko poškoduje arhe-

ološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo 
pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.  
Posegi v posamezna najdišča na stavbnih zemljiščih so izjemoma dopustni ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostoru se morajo načrtovati in izvajati tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.
9.6 V območjih druge dediščine velja, da se ohranjajo vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost dediščine in gradivo,
– osnovna namembnost oziroma primarna raba (način delovanja),
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
9.7 V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 

Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

3.2.8.3 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo okolja  
in naravnih dobrin

128. člen
Varstvo tal

(1) Varstvo tal pred onesnaženjem se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega odloka, določenimi v pogojih za 
komunalno urejanje.

(2) Rodovitno prst z območja gradnje je potrebno deponirati za rekultivacijo in sanacijo zemljišča po gradnji. Deponijo je 
potrebno urediti tako, da se ohranja rodovitnost in količina prsti in tako, da je prst zaščitena pred onesnaženjem in erozijo.

(3) Pri krčitvah gozda, umeščanju objektov in naprav je potrebno izvesti protierozijske ukrepe kot so zatravitev razgaljenih 
površin in odvodnjavanje padavinskih vod.

129. člen
Varstvo podtalnice

(1) V vodovarstvenih pasovih vodnih virov je potrebno ravnati v skladu s predpisom o zavarovanju vodnega vira. Za posege 
v prostor na vodovarstvenem območju je potrebno pridobiti vodno soglasje organa, pristojnega za vode.

(2) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode 
in na čistilno napravo za njeno čiščenje.

(3) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki jih 
prazni in vsebino odvaža na čistilno napravo pooblaščena organizacija.

(4) Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacija ni predvidena, je dopustna tudi gradnja malih bioloških čistilnih naprav.

130. člen
Odlaganje gradbenih odpadkov

Odlaganje gradbenih odpadkov je dopustno na površinah oziroma lokacijah, ki jih v ta namen določi Občina Mokronog - Tre-
belno oziroma pooblaščeni upravljavec komunalnih storitev.
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3.2.8.4 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo voda

131. člen
Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.

132. člen
(1) Pri urejanju prostora je potrebno upoštevati, da zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda (reka Mirna) v 

naseljih 15 m, zunaj naselij pa 40 m od vodnega zemljišča, na vodah 2. reda (potoki, hudourniki, suhe hudouniške struge, drenažni 
jarki...) pa 5 m od vodnega zemljišča.

(2) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko iz-
vede samo na podlagi vodnega soglasja. Skladno z zakonom, ki ureja področje voda, je treba pridobiti vodno soglasje ali vodno 
dovoljenje za vsako spremembo vodnega režima, ki lahko nastane s posegom:

– na vodnem ali priobalnem zemljišču,
– ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu,
– ki je potreben za izvajanje vodne pravice (raba vode),
– na varstvenih in ogroženih območjih,
– zaradi odvajanja odpadnih voda in gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
– hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride 

do vpliva na vodni režim.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme:
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra,
– za ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– za ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem 

zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih 
kopališčih,

– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
– poseganje v prostor je na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do zunanje meje 

priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno tudi za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov 
na podlagi vodnega soglasja. Gradnjo objektov in izvajanje dejavnosti, ki ni vezana na vodo, je treba umeščati izven območij, kjer 
je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna 
dostopnost.

(4) Vodna zemljišča celinskih voda so vsa zemljišča, kjer je voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne 
hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem.

3.2.9 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

133. člen
Varstvo pred požarom

Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, 
zlasti pa zagotavljati:

– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

134. člen
Poplavna območja

(1) Na poplavnih območjih niso dopustne dejavnosti in posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in prio-
balna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda.

(2) Za zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje poplavnega režima so posegi na poplavnih območjih v skladu z določili 
86. člena ZV-1 prepovedani. Izjemoma je na poplavnih območjih mogoče načrtovati posege v prostor skladno z določili Uredbe o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11 – Odl. US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14).

(3) Za vsak poseg na poplavnih območjih je potrebno pridobiti vodno soglasje.
(4) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni in so del državnega karte.
(5) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri 

načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za 
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo 
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba 
posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati 
celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v 
prostor oziroma sočasno z njo.

(6) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in 
ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
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(7) Na poplavnem območju so dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(8) Strokovne podlage za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo za posamezna hidrografska območja v 
okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za hidrografsko 
območje na tretji ravni v skladu s predpisi o vodah. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno pod-
lago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja 
prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo  
stanje.

135. člen
Plazljiva območja

(1) Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati nestabilnost tal in plazovitost terena ter s prostorskimi, gradbe-
nimi in tehničnimi ukrepi pri gradnji zavarovati zemljišče in objekte pred zdrsom zemljine oziroma pred plazovi.

(2) Na plazljivem območju ni dopustno:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(3) Če iz opozorilne karte verjetnosti pojava plazov izhaja, da na širšem območju posega obstaja nevarnost pojava plazov 

oziroma zaradi naklona terena, geološke sestave in strukture zemljišča ter prisotnosti podzemnih voda lahko zaradi neustrezne 
gradnje pride do povečane nevarnosti pojava zemeljskega plazu ali druge oblike pobočnega masnega premikanja (podori, drobirski 
tokovi), je potrebno v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor 
ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09) v projektno dokumentacijo predložiti tudi geološko poro-
čilo in projektne rešitve omilitvenih ukrepov, tako kot to izhaja iz 7. člena pravilnika. Opozorilna karta verjetnosti pojava plazov je 
objavljena na spletni strani ministrstva pristojnega za vode in je del vodnega katastra.

136. člen
Erozijska območja

(1) Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati erozivnost kamenin ter s prostorskimi, gradbenimi in tehničnimi 
ukrepi pri gradnji zavarovati zemljišče in objekte pred erozijo.

(2) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, ki uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(3) Če iz opozorilne karte verjetnosti pojava erozije izhaja, da na širšem območju načrtovanega posega obstaja nevarnost 

pojava erozije oziroma zaradi preperelosti, tektonske zdrobljenosti ali plastovitosti kamnin, nagiba in površinske oblikovanosti te-
rena lahko zaradi neustreznega posega pride do povečane nevarnosti pojava erozije, je potrebno v skladu s Pravilnikom o vsebini 
vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni 
list RS, št. 25/09) v projektno dokumentacijo predložiti tudi geološko poročilo in projektne rešitve omilitvenih ukrepov, tako kot to 
izhaja iz 7. člena tega pravilnika. Opozorilna karta verjetnosti pojava erozije je objavljena na spletni strani ministrstva pristojnega 
za vode in je del vodnega katastra.

137. člen
Potresna varnost

Objekte je potrebno projektirati potresno varno. Upoštevati je potrebno podatke iz karte potresne nevarnosti Slovenije – pro-
jektnih pospeškov tal za povratno periodo 500 let in trdna tla Agencije RS za okolje. Večina ozemlja občine je v VII. in VIII. stopnjo 
po MSK.

3.2.10 Prostorski izvedbeni pogoji  
za varovanje zdravja

138. člen
Varstvo vodnih virov in podtalja

(1) V varstvenih pasovih vodnih virov so dopustni posegi v skladu z odloki o varstvenih pasovih vodnih virov (Odlok o var-
stvu virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin vode (Uradni list RS, št. 75/96 in 28/00) in 
ob upoštevanju usmeritev iz pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11).

(2) Ob izvajanju dejavnosti v območjih vodnih virov je potrebno upoštevati uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil 
v tal (Uradni list RS, št. 84/05).

(3) Pri umeščanju objektov v prostor in dovoljevanju graditve je potrebno upoštevati sistem javnega odvoza odpadkov (do-
stopnost zabojnikov za odvoz s smetarskimi vozili). Obvezno je soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture za odvoz 
odpadkov.
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(4) Objekte, ki povzročajo odpadne vode, je potrebno obvezno priključiti na sistem javne kanalizacije odpadnih voda. Če javna 
kanalizacija še ni izgrajena, so obvezne male čistilne naprave oziroma greznice z zagotovljenim odvozom odpadnih voda na ČN. 
Obvezno je soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture za komunalne odpadne vode.

(5) Občina si bo v skrbi za podtalje in vodne vire prizadevala sanirati vsa divja odlagališča odpadkov.

139. člen
Osvetlitev in osončenje

(1) Pri umeščanju novih stavb je potrebno zagotovljati ustrezne medsebojne odmike in osvetlitev bivalnih ter delovnih pro-
storov, vse v skladu s predpisi in s tem odlokom.

(2) Prostori ali deli prostorov namenjeni bivanju, pripravi hrane ter spanju morajo biti osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu 
s predpisi o minimalnih tehničnih standardih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. V teh prostorih je potrebno zagotoviti 
naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– na dan 21.12. – najmanj 1 uro
– na dan 21.3. in na dan 21.9. – najmanj 3 ure, razen v 20% stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za stavbe na severnih 

pobočjih ali v ozkih dolinah, za stavbe v stavbnem bloku in za stavbe v vrzelih.

140. člen
Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem

(1) Pri osvetljevanju objektov ali površin je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih 
določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10)).

(2) Svetilke zunanje razsvetljave morajo biti razporejene tako, da bosta jakost osvetlitve in način osvetljevanja ustrezala 
veljavnim tehničnim normam in standardom ter predpisom s področja svetlobnega onesnaževanja. Obstoječe svetilke se preobli-
kuje tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor enak 0%, obstoječe sijalke je potrebno zamenjati z varčnimi. Na javno 
manj obremenjenih območjih javnih površin je potrebno uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke. 
Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagoditi določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) najpozneje do 31. decembra 2016. Na novih površinah mora občina kot obvezen 
ukrep k zmanjšanju porabe električne energije poskrbeti za vgraditev varčnih sijalk v svetilke.

(3) Razsvetljava cest, javnih površin, železnice, proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, 
objektov za oglaševanje, športnih igrišč in gradbišč mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih 
prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10), kar je potrebno preveriti z meritvami.

141. člen
Varovanje kakovosti zraka

(1) Pri graditvi objektov in urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Objekte je obvezno priključevati na skupne kotlovnice tam, kjer je to mogoče.
(3) Proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnaževalci, se obvezno umešča v območja IG.

142. člen
Varstvo pred hrupom

(1) Na območjih urejanja so dopustni posegi, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot ga dopušča uredba o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) za posamezne podrobnejše namenske rabe prostora.

(2) I. stopnja varstva pred hrupom se določa za mirna območja na prostem, ki obsegajo zavarovana območja po predpisih s 
področja ohranjanja narave, razen za zavarovana območja v območju naselij, za območja cest in železniških prog v širini 1000 m 
od sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge, območja prometne infrastrukture, za območja gozdov za 
izvajanje gozdarske dejavnosti, za območja za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter za območja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.

(3) II. stopnja varstva pred hrupom se določa za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni 
dopusten poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (II. območje varstva pred hrupom):

– na območju stanovanj: za stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi (SS), za stanovanjske površine brez spre-
mljajočih dejavnosti (SSa), površine počitniških hiš (SP),

– na posebnem območju: površine za turizem (BT).
(4) III. stopnja varstva pred hrupom se določa za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je 

dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (III. območje varstva pred hrupom):
– na območju stanovanj: stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi (SK), površine za samostojne kmetije (SKk) in za 

površine razpršene poselitve (A),
– na območju centralnih dejavnosti: površine za centralne dejavnosti (CU), površine za izobraževanje (CDi), površine za 

verske dejavnosti (CDc),
– na območju zelenih površin: površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem (ZS), površine parkov (ZP), površine poko-

pališča (ZK),
– na površinah razpršene poselitve: površine razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av), površine razpršene poselitve 

za kmetije in stanovanja (Ask) in kmetije (Askk),
– na območju voda: VC, razen površin na mirnem območju na prostem,
(5) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni 

stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (IV. območje varstva 
pred hrupom):

– na območju proizvodnih dejavnosti: gospodarska cona (IG), – na posebnem območju: površine za trgovino in storitve (BD),
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– na območju prometne infrastrukture: površine cest (PC), površine železnice (PŽ), ostale prometne površine (PO),
– na območju komunikacijske infrastrukture: območja komunikacijske infrastrukture (T),
– na območju okoljske infrastrukture: površine za oskrbo z vodo (Ov), površine za komunalne dejavnosti in gasilsko dejavnost 

(Ok),
– na območju mineralnih surovin: površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN), površine nadzemnega pridobivalnega 

prostora (LNk), površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LNg),
– na območju kmetijskih zemljišč: kmetijska zemljišča (K1) in (K2), razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdnih zemljišč: gozdna zemljišča (G) in gozd varovalni (Gv), razen na mirnem območju na prostem.
(6) Ne glede na določila predhodnih odstavkov tega člena mora biti na meji med I. in IV. ter na meji med II. in IV. pas, ki obkroža 

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

(7) Meja med III. in IV. območjem varstva pred hrupom poteka med območji namenske rabe prostora (EUP-ji), na katerih je 
določena III. stopnja in območji za katera je določena IV: stopnja varstva pred hrupom.

143. člen
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem (EMS)

(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev 
okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uredba o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1)).

(2) Z uredbo (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju – Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 ZVO-
1) so določene stopnje varstva pred sevanjem, glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za 
učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja, in sicer:

– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je: območje 
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objek-
tov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih 
parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim 
ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, 
ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju,

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. 
območje so zlasti: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, 
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja,

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu 
prometu.

(3) Viri EMS so lahko: visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za 
prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava 
ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.

(4) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti 
čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(6) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori in pri umeščanju 

novih virov EMS je potrebno upoštevati oddaljenost od objektov z varovanimi prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od 
sredine osi daljnovoda na višini 1m od tal v odvisnosti od vrste oziroma tipa daljnovoda in nazivne napetosti in so:

– za daljnovod 400kV je odmik min. 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran
– za daljnovod 220kV je odmik min. 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran
– za daljnovod 110kV je odmik min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.

3.2.11 Prostorski izvedbeni pogoji v območjih DLN

144. člen
EUP Ee1 – DPA
V koridorju daljnovoda, razen na območjih stojnih mest stebrov, je raba omejena. V koridorju daljnovoda je dovoljeno iz-

vajati gradbena in druga dela v zvezi z objekti gospodarske javne infrastrukture in pomožnimi infrastrukturnimi objekti (gradnja 
novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve objektov ali njihovih delov, vzdrževanje objektov), kmetijske in gozdnogospodarske 
dejavnosti, prostorsko ureditvene operacije (komasacije) ter ureditve za urejanje vodnega režima. Dopustni sta gradnja parkirišč 
in postavitev montažnih ograj in urbane opreme v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki urejajo obvezne odmike grajenih in 
naravnih objektov od daljnovoda. Posegi v koridorju daljnovoda ne smejo ovirati gradnje, obratovanja in vzdrževanja daljnovoda. V 
koridorju daljnovoda je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi 
pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.

3.2.12 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN

145. člen
(1) Na območjih, za katera je določena izdelava OPPN, so do sprejetja OPPN dopustne le naslednje vrste posegov:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov in naprav,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki so dopustne v posamezni vrsti podrobne 

namenske rabe prostora,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe območja,
– rekonstrukcije in gradnje infrastrukturnega omrežja in naprav.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja in izvedbe OPPN, da se s tem ne povečuje 

vrednost objektov in da so skladni s predvidenimi ureditvami.
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146. člen
OPPN se lahko sprejme za del območja urejanja z OPPN v primerih, ko sprejem celotnega OPPN ni možen zaradi neurejenih 

lastniških ali drugih razmer, ki onemogočajo sprejem celotnega OPPN v razumnem roku. V takem primeru je predhodno potreb-
no preučiti racionalno rabo in ureditev celotnega območja ter določiti prometno ureditev za celotno območje OPPN, s katero se 
zagotovi povezanost posameznih delov območja OPPN. Delež za ureditev javnih površin v območju urejanja morajo zagotoviti 
enakovredno vsi udeleženci/investitorji.

3.3 Usmeritve za OPPN

147. člen
Za OPPN veljajo dodatne – posebne usmeritve za urejanje in so navedene v nadaljevanju za posamezne EUP.
Usmeritve za oblikovanje oziroma PIP za posamezne EUP z OPPN so določene v tabeli 2-1. Z oznako ureditvene enote je 

določena tipologija zazidave.
Za pripravo in načrtovanje OPPN se iz PIP za ureditvene enote upoštevata le faktor zazidanosti in faktor izrabe.

148. člen
Dolenje Laknice: EUP DLA-039 LN (OPPN) in DLA-041 LN (OPPN)
Z načrtovanjem in urejanjem EUP DLA-039 LN in EUP DLA-041 LN je potrebno zagotoviti neoviran dostop do ruševin gradu 

in stolpa Čretež.

149. člen
Martinja vas pri Mokronogu: EUP MVM-001 BT
Z OPN se načrtuje sprememba namembnosti območja farme v površine za turizem. Do sprejetja OPPN za to območje ni 

dopustno povečevanje kapacitet obstoječe dejavnosti in sprememba namembnosti objektov oziroma dejavnosti. Do sprejetja OPPN 
so dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov.

150. člen
Mokronog: EUP MOK-001 BD, MOK-003 BD in MOK-004 BD
Določajo se naslednje usmeritve:
Do sprejetja OPPN je na območju navedenih EUP-jev dopustna gradnja objektov in ureditev za razširitev žage. Pri urejanju je 

potrebno zagotoviti zadostne odmike od ceste Puščava–Mokronog za ureditev zvezne peš površine in kolesarske steze. Parkirišča 
za lastne potrebe in obiskovalce je potrebno zagotoviti v območju navedenih EUP-jev.

V območju naj objekti na nižje ležečem območju ob bencinskem servisu ne presegajo 10 m (merjeno od nivoja bencinskega 
servisa do zgornjega roba venca ali kapi objekta). Na višjeležečih delih navedenih EUP-jev naj vertikalni gabariti ne presegajo višine 
6 m (merjeno od novo urejenega terena do zgornjega roba venca ali kapi objekta), dokončen vertikalni gabarit se določi z OPPN.

Ob SZ robu MOK-003 BD naj se izvede zeleni pas z drevesi in grmovno vegetacijo v min. širini 5 m.

151. člen
Mokronog: OPPN »Del območja bivše usnjarne«: EUP MOK 140 CU
Usmeritve za urbanistično oblikovanje:
Gradbena meja zazidave naj bo 12 m odmaknjena od jugovzhodnega roba EUP.
Na območju je zagotoviti delež javnih parkirnih mest za potrebe oživljanja trgovine in ostalih funkcij v trškem jedru.

152. člen
Mokronog: OPPN »Med Florijansko in državno cesto«: EUP MOK 014 CU in EUP MOK 030 SS
Zazidava v pasu ob cesti Puščava–Mokronog naj ima mestotvorne dejavnosti (oskrba, storitve in sorodne dejavnosti), dopu-

stna so tudi stanovanja v nadstropnih etažah.
Usmeritve za urbanistično oblikovanje:
Zazidava ob cesti Puščava–Mokronog (podaljšek Starega trga) naj ima mestotvorno (trško) oblikovanje s sklenjeno (nepre-

kinjeno) gradbeno linijo (prekinitev je možna za prečne ulice) in vertikalnim gabaritom do K+P+2+M.
Oblikovanje uličnega prostora:
Ob južnem robu EUP je potrebno zagotoviti zadostne odmike zazidave od ceste Puščava–Mokronog za ureditev zvezne peš 

površine in kolesarske steze, peš površina naj bo š min. 3 m. Vzdolž ulice naj poteka drevored.
Zagotoviti je potrebno parkirišča za lastne potrebe in obiskovalce.
Usmeritve za zaporednost urejanja: EUP MOK-014 CU in EUP MOK-030 SS se lahko urejata istočasno ali v ločenih OPPN-ih.

153. člen
Mokronog: OPPN«Ob obvozni cesti«: EUP MOK 012 CU in EUP MOK 013 SS
Usmeritve za načrtovanje v EUP MOK 012 CU:
Zazidava v pasu ob cesti Puščava–Mokronog naj ima mestotvorne dejavnosti (oskrba, storitve in sorodne dejavnosti), dopu-

stna so tudi stanovanja v nadstropnih etažah.
Usmeritve za urbanistično oblikovanje:
Zazidava ob cesti Puščava–Mokronog (podaljšek Starega trga) naj ima mestotvorno (trško) oblikovanje s sklenjeno (nepre-

kinjeno) gradbeno linijo (prekinitev je možna za prečne ulice) in vertikalnim gabaritom do K+P+2+M.
Oblikovanje uličnega prostora:
Ob južnem robu EUP je potrebno zagotoviti zadostne odmike zazidave od ceste Puščava–Mokronog za ureditev zvezne peš 

površine in kolesarske steze, peš površina naj bo š min. 3 m. Vzdolž ulice naj poteka drevored.
Zagotoviti je potrebno parkirišča za lastne potrebe in obiskovalce.
Usmeritve za zaporednost urejanja: EUP MOK-012 CU in EUP MOK-013 SS se lahko urejata istočasno ali v ločenih OPPN-ih.
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Usmeritve za zaporednost gradnje:
Zaradi varstva kulturne dediščine in prostorske integritete naselja je treba zagotoviti postopnost pozidave prostora med trškim 

jedrom in obvoznico. K OPPN »Ob obvozni cesti«, ki ga sestavljata EUP MOK 012 CU in MOK 013 SS, je možno pristopiti šele 
po izvedbi OPPN »Med Florijansko in državno cesto« in zapolnitvi vseh prostih zemljišč v območju MOK 014 CU in MOK 030 SS 
namenjenim gradnji. Zapolnitev pomeni, da morajo biti objekti v območju zgrajeni vsaj do III. gradbene faze.

154. člen
Mokronog: EUP MOK-124 SS
V EUP MOK-124 SS naj se z OPPN zagotovi prečna prometna povezava (cesta) po parcelah 97/4, 125/1 in 125/9, vse k.o. 

Mokronog. Površina za izvedbo javne prometne površine se določi z OPPN.

155. člen
Puščava: EUP PUŠ-004 IG Gospodarska cona Puščava
V območju je potrebno zagotoviti prometno ureditev, ki bo omogočala enostaven promet in pretočnost s tovornimi vozili, 

priporočljiva sta dva priključka na cesto Puščava–Mokronog.

3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji

156. člen
Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje veljajo v nekaterih enotah urejanja prostora še posebni prostorski 

izvedbeni pogoji in za nekatere posege in območja še dodatne usmeritve nosilcev urejanja prostora. V primeru, da so posebni PIP 
drugačni od skupnih PIP, veljajo posebni PIP.

157. člen
Gorenji Mokronog: EUP GMO-015 ZS – Makronovo in MOK-037 ZS
EUP se variantno namenja programu Makronovo, ki vključuje dejavnosti izobraževanja rekreacije in turizma.
V območju so dodatno dopustne ureditve in postavitve objektov, ki povzemajo tradicionalne in pravljične tipe objektov kot 

so kozolci, toplarji, kašče, stanovi, zidanice, ogljarske kope, sorodni pomožni objekti za kmetijstvo in gozdarstvo ter postavitve 
objektov za interpretacijo programa, sanitarni objekti in informacijsko izobraževalni objekt.

Za EUP MOK-037 ZS še: Pri načrtovanju OPPN v EUP MOK-037 ZS naj se zagotovi trasa za prometno povezavo JV–SZ 
v skupni širini 24 m.

158. člen
EUP HRA-001 CDc – Hrastovica in JEL-001 CDc – Jelševec
V območju EUP HRA-001 CDc in EUP JEL-001 CDc ni dopustno umeščanje novih objektov, razen tistih, ki so potrebni za 

delovanje cerkve.

159. člen
Posebni PIP za naselbinsko jedro Mokronoga
Na območju naselbinske dediščine Mokronoga so naslednje EUP:
MOK-011 CU (v) z obstoječimi objekti: Stari trg h. št. 3 in 5 ter Florijanska ulica 1, 3 in 5;
MOK-015 CU (v) z obstoječimi objekti: Stari trg h. št. 2, 7, 17, 19 in 21 ter Florijanska ulica 2;
MOK-016 CU (v) z obstoječimi objekti: Stari trg 11, 13 in 15;
MOK-020 CU (v) z obstoječimi objekti: Stari trg 10, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 in Paradiž 1 in 3;
MOK-031 CU (v) z obstoječimi objekti: Stari trg 3gp (gospodarska poslopja);
MOK-017 CU (v) z obstoječimi objekti: z obstoječimi objekti: Stari trg 32, 34, 36, 126 (grajski hlevi), Strelov turn;
MOK-018 CU (vj) z obstoječimi objekti: Stari trg 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
MOK-022 CU (v) z obstoječimi objekti: Stari trg 4, 6;
MOK-024 CU (v) z obstoječimi objekti: Pod gradom 2, 4, 6, 8;
MOK-006 CDc (x) z obstoječimi objekti: z obstoječimi objekti: cerkev in zvonik;
MOK-131 ZP (zp) z obstoječimi objekti: grajski hrib.
Za navedene EUP veljajo glede namembnosti in vrste dopustnih posegov skupne določbe PIP, razen za odstranitev objektov, 

ki je dopustna le izjemoma v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine.
V zgoraj navedenih EUP veljajo posebne določbe PIP glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja in so določene za 

posamezne objekte.
Za gradnjo drugih objektov, ki niso navedeni v spodaj navedenih posebnih PIP, na površinah teh EUP, veljajo skupne določbe 

odloka.
Stari trg 3, 5, 6, 8, 11, 23, 24, 26, 32, 33 (GL ni sklenjena)
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob trgu:
– gradbena linija ni sklenjena,
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: objekt se lahko dotika parcelne meje ob trgu (gradbena/regulacijska linija) in z eno čelno fasado, v vzdolžni smeri 

mora biti zagotovljen odmik od sosednjih objektov,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči in balkoni,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm, razen pri objektih 3 in 5, kjer se ohranja obstoječa oblika in višina strehe,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
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– oblikovanje na trg orientirane fasade:
– število odprtin na fasadi (vhod in okna) mora biti enako v pritličju in nadstropju, razporeditev odprtin lahko deloma 

odstopa od lege obstoječih odprtin, toleranca: v primeru dejavnosti v pritličju (nrp. trgovina ali gostinstvo), je lahko število 
odprtin v pritličju drugačno od števila odprtin v nadstropju, odprtine v pritličju so lahko drugačne od predpisane pokončne 
oblike, frčade na strešini proti trgu morajo biti enako razporejene kot okna na fasadi,

– odstranitev kakovostnih portalov vhodnih vrat iz fasade, orientirane na trg ni dopustna,
– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– manjši balkoni (sorodni tradicionalnim) so dopustni nad vhodom, previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so 

vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora biti skladno z osnovnim objektom 
in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Gradnje osnovnih objektov so dopustne tudi na vzhodni (dvoriščni) strani gradbenih parcel objektov h. št. 24 in 26, dopustna 

je postavitev tudi na linijo nekdanjega obzidja.
Spremljajoči objekti na parceli (gospodarska poslopja) – poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– odmiki: stavbe so lahko postavljene na parcelno mejo.
Stari trg 27, 28, 30, 31, 34, 37 (ena čelna fasada se stika z drugo)
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob trgu:
– gradbena linija je na eni strani sklenjena (objekt se z eno čelno fasado stika z drugo stavbo),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: na drugi čelni fasadi mora biti zagotovljen odmik od sosednjega objekta,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči in balkoni,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– število odprtin na fasadi (vhod in okna) mora biti enako v pritličju in nadstropju, razporeditev odprtin lahko deloma 
odstopa od lege obstoječih odprtin, toleranca: v primeru dejavnosti v pritličju (nrp. trgovina ali gostinstvo), je lahko število 
odprtin v pritličju drugačno od števila odprtin v nadstropju, odprtine v pritličju so lahko drugačne od predpisane pokončne 
oblike, frčade na strešini proti trgu morajo biti enako razporejene kot okna na fasadi,

– odstranitev kakovostnih portalov vhodnih vrat iz fasade, orientirane na trg ni dopustna,
– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– manjši balkoni (sorodni tradicionalnim) so dopustni nad vhodom, previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so 

vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora skladno z osnovnim objektom in 
z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Gradnje osnovnih objektov so dopustne tudi na vzhodni (dvoriščni) strani gradbenih parcel objektov h. št. 28 in 30, dopustna 

je postavitev tudi na linijo nekdanjega obzidja.
Spremljajoči objekti (gospodarska poslopja) na dvorišču:
– odmiki: stavbe so lahko s tremi fasadami postavljene na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 

največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Stari trg 29 (dve čelni fasadi se stika z drugimi)
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob trgu:
– gradbena linija je sklenjena (objekt se z dvema čelnima fasadama stika s sosednjima stavbama),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– preko gradbene linije lahko segajo napušči in balkoni,
– odmiki: objekt se mora s čelnima fasadama stikati s sosednjima objektoma,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
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– oblikovanje na trg orientirane fasade:
– število odprtin na fasadi (vhod in okna) mora biti enako v pritličju in nadstropju, razporeditev odprtin lahko deloma 

odstopa od lege obstoječih odprtin, toleranca: v primeru dejavnosti v pritličju (nrp. trgovina ali gostinstvo), je lahko število 
odprtin v pritličju drugačno od števila odprtin v nadstropju, odprtine v pritličju so lahko drugačne od predpisane pokončne 
oblike, frčade na strešini proti trgu morajo biti enako razporejene kot okna na fasadi,

– odstranitev kakovostnih portalov vhodnih vrat iz fasade, orientirane na trg ni dopustna,
– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– manjši balkoni (sorodni tradicionalnim) so dopustni nad vhodom, previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so 

vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave in frčade so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora skladno z osnovnim 
objektom in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti (gospodarska poslopja) na dvorišču:
– odmiki: stavbe so lahko s tremi fasadami postavljene na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 

največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Stari trg 25
Osnovni objekt – stanovanjski blok:
– dozidava objekta je dopustna do regulacijske linije, dozidave v druge smeri niso dopustne,
– odmiki: v vzdolžni smeri trga morajo ostati enaki obstoječim,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči,
– višina dozidave max. do vertikalnih gabaritov objekta 23,
– streha: enak nagib kot objekt 23,
– oblikovanje dozidave: dozidava se lahko izvede kot paviljonski objekt, ki lahko služi kot funkcionalni prostor stanovanjskega 

bloka ali posameznih stanovanj.
Stari trg 35 (samo rekonstrukcija)
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob trgu:
– gradbena linija je na eni strani sklenjena (objekt se z eno čelno fasado stika z drugo stavbo),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: na drugi čelni fasadi mora biti zagotovljen odmik od sosednjega objekta,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, ohranja naj se obstoječa višina in oblika strehe,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta, na severni strani je 

dopustna strešina s kapom na severni strani stavbe,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– število odprtin na fasadi (vhod in okna) mora biti enako v pritličju in nadstropju, razporeditev odprtin lahko deloma 
odstopa od lege obstoječih odprtin, toleranca: v primeru dejavnosti v pritličju (nrp. trgovina ali gostinstvo), je lahko število 
odprtin v pritličju drugačno od števila odprtin v nadstropju, odprtine v pritličju so lahko drugačne od predpisane pokončne 
oblike, frčade na strešini proti trgu morajo biti enako razporejene kot okna na fasadi,

– odstranitev kakovostnih portalov vhodnih vrat iz fasade, orientirane na trg ni dopustna,
– okna: pokončen pravokotnik z zaokrožitvijo na zgornji strani pravokotnika,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave in frčade so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora skladno z osnovnim 
objektom in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti (gospodarska poslopja) na dvorišču:
– odmiki: stavbe so lahko s tremi fasadami postavljene na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 

največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
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Stari trg 36 (brez grajske konjušnice)
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob ulici:
– gradbena linija je na eni strani sklenjena (objekt se z eno – severno čelno fasado stika z drugo stavbo),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– v primeru rekonstrukcije objekta ali nadomestitve objekta se zaradi razširitve ulice V–Z (na južni strani objekta 36) pogojuje 

postavitev objekta na novo gradbeno linijo oziroma gradbeno mejo, ki je pomaknjena v notranjost parcele in je določena v grafičnem 
prikazu, širina novega uličnega profila znaša min. 10 m od roba obstoječega parka,

– preko gradbene linije lahko segajo napušči in nadstreški,
– odmiki: objekti so lahko z do tremi fasadami postavljeni na parcelno mejo,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri ulice,
– oblikovanje na trg (na vzhod) orientirane fasade:

– okna pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti ulici niso dopustni,
– balkoni niso dopustni,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,
– previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so vidne iz javnih površin, niso dopustni,

– dozidave in frčade so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora imeti enoten videz in 
skladno oblikovanje z osnovnim objektom,

– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Gospodarska poslopja na dvorišču:
– odmiki: objekti so lahko z do tremi fasadami postavljeni na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 

največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Stari trg 36 (grajske konjušnice)
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob ulici:
– gradbena linija je sklenjena (objekt se dvema stranskima fasadama stika s sosednjima stavbama),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– preko gradbene linije lahko segajo napušči in nadstreški,
– odmiki: objekt je lahko s tremi fasadami postavljeni na parcelno mejo,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme prečno na smer trga,
– oblikovanje na trg (na vzhod) orientirane fasade:

– okna pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti ulici niso dopustni,
– balkoni niso dopustni,
– previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave in frčade so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora imeti enoten videz in 
skladno oblikovanje z osnovnim objektom,

– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Stari trg 39, Paradiž 1 in 3
Pogoji glede oblikovanja
Osnovni objekti ob trgu/ulici:
– faktor zazidanosti (FZ) do 0,3,
– postavitev fasade ob ulici: gradbena linija ni sklenjena, postavitev ob ulico je določena v grafičnem prikazu z gradbeno mejo, 

odmik objekta od gradbene meje je lahko max. 2 m, preko gradbene meje lahko segajo nadstreški in napušči,
– odmiki: objekti so lahko z eno čelno fasado postavljeni na parcelno mejo, v vzdolžni smeri morajo biti zagotovljeni presledki 

med objekti, ki naj omogočajo dostop/dovoz na dvorišče,
– tloris podolgovat z razmerjem stranic min. 2:3, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu/ulici, max. velikost zazi-

dane površine posamičnega objekta ne sme presegati 200 m2,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto peš površine trga/ulice, višina strešne konstrukcije 

pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade in strehe:

– okna pokončen pravokotnik,
– vetrolovi niso dopustni,
– balkoni niso dopustni,
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– na strešini so dopustni čopi,
– na fasadi in strešini proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,
– previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so vidne iz javnih površin, niso dopustni,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, dozidave v vzdolžni smeri so dopustne v okviru določb za oblikovanje 
objektov tega člena, oblikovanje dozidanega objekta in fasad ob trgu mora imeti enoten videz in skladno oblikovanje,

– nadzidave so dopustne na dvoriščni strani, vendar tako da nadzidava ne presega slemena osnovne strehe,
– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti na parceli:
– odmiki: objekt je lahko z eno fasado postavljen na parcelno mejo, stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje se lahko 

medsebojno stikata, pri tem pa mora biti zagotovljen dovoz, manipulacija in požarna varnost,
– tloris: podolgovat, z razmerjem osnovnih stranic tlorisa vsaj 2:3,
– višina gospodarskega poslopja: do K+P+M oziroma max. 7 m do kapi, pritličje do 30 cm nad dvoriščem oziroma urejenim 

terenom, v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ dve etaži,
– streha: naklon 300 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– kritina: odtenki rdeče barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Za objekte Stari trg 10, 15, Pod gradom 4, 6, 8, Florijanska cesta 2 veljajo skupne določbe za ureditveno enoto (v).

160. člen
Mokronog: EUP MOK-035 IG
V EUP MOK 035 IG na JV robu območja niso dopustne dozidave obstoječih objektov v smeri proti JV, to je proti ulici in 

nekdanjemu obzidju. Za obstoječi prizidek osnovnemu proizvodnemu – dvoranskemu objektu na JV robu območja so dopustna 
samo vzdrževalna dela in odstranitev.

Za MOK-035 IG velja z OPN določena namenska raba IG za čas delovanja sedanjih proizvodnih dejavnosti. V primeru pre-
nehanja obstoječih dejavnosti velja za nove dejavnosti, da morajo ustrezati določbam za namensko rabo CU.

161. člen
Trebelno: EUP TRE-016 SK (v)
V tem EUP so obstoječi objekti h. št. 10, 11, 12, 13 14, 15, 42 za katere so v nadaljevanju določeni posebni PIP.
Za gradnjo objektov na drugih površinah tega EUP veljajo skupne določbe odloka.
h. št. 10
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– lega objekta: pri rekonstrukciji ali nadomestitvi objekta lahko objekt sega v smeri vzhoda do obstoječe linije vzhodne fasade, 

dozidave v smeri vzhoda niso dopustne
– orientacija objekta mora biti vzdolžno s cesto (pribl. S–J), daljša stranica objekta mora potekati vzporedno s cesto.
h. št. 11 in 12 (ena čelna fasada se stika z drugo)
Za osnovni objekt ob krožni ulici veljajo naslednji posebni PIP glede oblikovanja, skupni PIP v tem primeru ne veljajo.
– gradbena linija je sklenjena (objekt se z eno čelno fasado stika z drugo stavbo),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: na drugi čelni fasadi mora biti zagotovljen odmik od sosednjega objekta,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči in balkoni, pri objektu h. št. 11 pa tudi zunanje stopnice,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, pri objektu h. št. 11 mora kota pritličja ostati 

enaka obstoječi, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– število odprtin na fasadi (vhod in okna) mora biti enako v pritličju in nadstropju, razporeditev odprtin lahko deloma 
odstopa od lege obstoječih odprtin, odprtine v pritličju so v primeru dejavnosti lahko drugačne od predpisane pokončne oblike,

– odstranitev vhoda (portala vhodnih vrat) iz fasade, orientirane na trg ni dopustna,
– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– manjši balkoni (sorodni tradicionalnim) so dopustni nad vhodom, previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so 

vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na strešini in fasadi proti trgu niso dopustne: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora biti skladno z osnovnim objektom 
in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti na parceli (gospodarska poslopja) – poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– odmiki: stavbe so lahko s tremi fasadami postavljene na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom razen na nagnjenem terenu, kjer je višina pritličja lahko 

do 100 cm nad urejenim terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– orientacija: objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s smerjo ulice na trgu oziroma vzporedno s plastnicami,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
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h. št. 13 in 14 (GL ni sklenjena)
Za osnovni objekt ob krožni ulici veljajo naslednji posebni PIP glede oblikovanja (skupni PIP v tem primeru ne veljajo):
– gradbena linija ni sklenjena (objekti so medsebojno odmaknjeni),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na gradbeno linijo, ki poteka po liniji severne fasade obstoječih objektov (toleranca je 

za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: objekt se lahko dotika parcelne meje z eno čelno fasado, v vzdolžni smeri mora biti zagotovljen odmik od sosednjih 

objektov,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– odstranitev vhoda (portala vhodnih vrat) iz fasade, orientirane na trg ni dopustna,
– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– na strešini in fasadi proti trgu niso dopustne: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora biti skladno z osnovnim objektom 
in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti na parceli (gospodarska poslopja) – poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– orientacija: objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s smerjo ulice na trgu oziroma vzporedno s plastnicami,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo.
h. št. 15 in 42
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– orientacija: objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s smerjo ulice na trgu oziroma vzporedno s plastnicami.
h. št. 16
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– lega objekta v primeru nadomestitve objekta lahko odstopa od lege obstoječega objekta (gradbene linije), dopusten je 

odmik južne GL proti severu in vzhodne GL proti zahodu, dopusten je tudi odklon smeri GL južne in vzhodne fasade, tako da se 
JV vogal objekta pomakne proti severu,

– orientacija objekta mora biti vzdolžno s cesto (pribl. S–J), daljša stranica objekta mora potekati vzporedno s cesto.

162. člen
Trebelno: EUP TRE-006 CU (v)
V tem EUP so obstoječi objekti h. št. 16, 17, 18 za katere so v nadaljevanju določeni posebni PIP.
Za gradnjo objektov na drugih površinah tega EUP veljajo skupne določbe odloka.
h. št. 16 (ena čelna fasada se stika z drugo)
Za osnovni objekt ob krožni ulici veljajo naslednji posebni PIP glede oblikovanja(skupni PIP v tem primeru ne veljajo):
– faktor zazidanosti Fz do 0,5,
– gradbena linija je sklenjena (objekt se z zahodno čelno fasado stika z drugo stavbo),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– preko gradbene linije lahko segajo napušči in zunanje stopnice preko ulice,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+1+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, šotorasta streha nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– število odprtin in njih razporeditev na fasadi (vhod in okna) naj se zgleduje po obstoječem stanju, razporeditev odprtin 
lahko deloma odstopa od lege obstoječih odprtin, odprtine v pritličju so v primeru dejavnosti lahko drugačne od predpisane 
pokončne oblike,

– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na strešini in fasadi proti trgu niso dopustni: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora biti skladno z osnovnim objektom 
in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti na parceli (gospodarska poslopja) – poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– odmiki: stavbe so lahko s tremi fasadami postavljene na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom razen na nagnjenem terenu, višina strešne konstrukcije 

pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– orientacija: objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s smerjo ulice na trgu oziroma vzporedno s plastnicami,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
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– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
h. št. 17 (ena čelna fasada se stika z drugo)
Za osnovni objekt ob krožni ulici veljajo naslednji posebni PIP glede oblikovanja (skupni PIP v tem primeru ne veljajo):
– faktor zazidanosti Fz do 0,5,
– gradbena linija je sklenjena (objekt se z vzhodno čelno fasado stika z drugo stavbo),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na regulacijsko linijo (istočasno gradbena linija), ki poteka po liniji fasade obstoječih 

objektov (toleranca je za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: na drugi čelni fasadi mora biti zagotovljen odmik od sosednjega objekta,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– število odprtin na fasadi (vhod in okna) mora biti enako v pritličju in nadstropju, razporeditev odprtin lahko deloma 
odstopa od lege obstoječih odprtin, odprtine v pritličju so v primeru dejavnosti lahko drugačne od predpisane pokončne oblike

– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– manjši balkoni (sorodni tradicionalnim) so dopustni nad vhodom, previsi in pomoli nad pritličjem na fasadah, ki so 

vidne iz javnih površin, niso dopustni,
– na strešini in fasadi proti trgu niso dopustne: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora biti skladno z osnovnim objektom 
in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti na parceli (gospodarska poslopja) – poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– odmiki: stavbe so lahko s tremi fasadami postavljene na parcelno mejo,
– tloris s podolgovatim razmerjem,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad terenom razen na nagnjenem terenu, višina strešne konstrukcije 

pri kolenčnem zidu je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– orientacija: objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s smerjo ulice na trgu oziroma vzporedno s plastnicami,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
h. št. 18
Za osnovni objekt ob krožni ulici veljajo naslednji posebni PIP glede oblikovanja (skupni PIP v tem primeru ne veljajo):
– faktor zazidanosti Fz do 0,5,
– gradbena linija ni sklenjena (objekti so medsebojno odmaknjeni),
– obveznost postavitve fasade ob trgu na gradbeno linijo, ki poteka po liniji severne fasade obstoječih objektov (toleranca je 

za debelino toplotne izolacije na zunanji strani fasade v primeru obnove fasade obstoječega objekta),
– odmiki: objekt se lahko dotika parcelne meje z eno čelno fasado, v vzdolžni smeri mora biti zagotovljen odmik od sosednjih 

objektov,
– preko gradbene linije lahko segajo napušči,
– tloris podolgovat, daljša stranica tlorisa mora biti postavljena ob trgu,
– višina: do K+P+M, pritličje pri vhodu je lahko do 30 cm nad niveleto ulice, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 

je lahko največ 80 cm,
– streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta,
– oblikovanje na trg orientirane fasade:

– okna: pokončen pravokotnik,
– vetrolovi na fasadi proti trgu niso dopustni,
– na strešini in fasadi proti trgu niso dopustne: sončni zbiralniki, klima naprave, antene in sorodne naprave,

– dozidave so dopustne na dvoriščni strani objektov, oblikovanje dozidanega objekta mora biti skladno z osnovnim objektom 
in z urbanističnimi pogoji,

– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo,
– barva fasad: odtenki zemeljskih barv, dopustne so do tri barve, žive in kričeče barve fasad naj se ne uporabljajo.
Spremljajoči objekti na parceli (gospodarska poslopja) – poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– orientacija: objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s smerjo ulice na trgu oziroma vzporedno s plastnicami,
– arhitekturni elementi: na strehi so dopustni čopi,
– kritina: odtenki rdeče ali sive barve, strešniki z drobno teksturo.

163. člen
Trebelno: EUP TRE-002 CDc (x)
Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni pogoji:
– ohrani naj se ovalna oblika in obstoječ nivo dvignjenega platoja okrog cerkve,
– kamniti zid, ki podpira dvignjen plato in kamnite stopnice, je dopustno rekonstruirati, njih odstranitev ni dopustna, pri rekon-

strukciji je treba ohraniti obstoječe ploščate kamne in jih ponovno vgraditi v zid ali stopnice, za vrhnji zaključek podpornega zida je 
treba uporabiti obstoječe ploščate kamne, dopustna je zamenjava manjkajočih ali poškodovanih kamnov, pri rekonstrukciji kamnitih 
stopnic do dvignjenega platoja je treba uporabiti obstoječe kamne, manjkajoče ali poškodovane kamne je treba nadomestiti z 
enakim ali sorodnim materialom, obliko in obdelavo.
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3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva okolja – ukrepi za preprečitev, omilitev in odpravo posledic 
vplivov na okolje (omilitveni ukrepi)

164. člen
Poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo še dodatne usmeritve in omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz smernic in 

celovite presoje vplivov na okolje.

165. člen
zrak in podnebne spremembe

Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni omilitveni ukrepi:
– v gospodarskih conah (IG) naj se pri objektih gospodarskih dejavnosti, ki generirajo prašne delce, v smeri proti naseljem 

zagotovi vegetacijske bariere z zimzelenimi rastlinami različnih višin v širini vsaj 10 m.

166. člen
vode

Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni omilitveni ukrepi:
– Za gradnjo, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično analizo 

in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.
– Pri načrtovanju poteka linijskih objektov GJI je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa 

poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni le izjemoma, 
na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar tako, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.

– Prečkanja linijskih objektov GJI pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna spo-
sobnost struge vodotoka.

– Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. Pri posegih na vodovarstvena 
območja je treba upoštevati predpise, ki se nanašajo na ta območja.

– Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju 
vodnih virov na območju.

– Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dopustni pod pogoji pristojne službe 
za upravljanje in varstvo voda ter za ohranjanje narave.

– Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in 
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavi in plavja ali onemo-
gočili obstoj in razmnoževanje vodnih ter obvodnih organizmov.

167. člen
hrup

Poleg skupnih določb tega odloka veljajo še naslednji dodatni omilitveni ukrepi:
– v gospodarskih conah (IG) naj se v smeri proti stanovanjskim območjem predvidi manj hrupne dejavnosti, objekte pa raz-

porediti tako, da se v čim večji meri zmanjša širjenje hrupa v okolje v smeri proti stanovanjskim območjem naj praviloma ne bo 
manipulativnih površin (odprta skladišča, prostor za pretovarjanje ipd.)

– za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom v smeri stanovanjske pozidave je smiselno predvideti širše zelene varovalne 
pas ob predvidenih conah, po potrebi pa tudi protihrupne ograje ali nasipe.

168. člen
ohranjanje narave

Poleg skupnih določb tega odloka veljajo na območjih ohranjanja narave še naslednje varstvene usmeritve in omilitveni ukrepi:
– ob nepredvidenem odprtju jame (jamskega habitata) v času gradnje je potrebno obvestiti ZRSVN, OE Novo mesto. 

Jamo oziroma najdbo bodo pregledali in podali navodila za ustrezno zavarovanje najdbe oziroma sanacijo podzemnega  
habitata.

– V varovanih območjih narave (območja Natura 2000, naravne vrednote, zavarovana območja) so dopustni le enostavni in 
začasni objekti, ki niso v nasprotju z varstvenimi in razvojnimi usmeritvami varovanih območij in prispevajo k njihovemu varstvu, 
ter objekti skladni z osnovno in podrobnejšo namensko rabo.

– Gradbeno-inženirskih, nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov v območjih ohranjanja narave naj se praviloma ne 
osvetljuje.

169. člen
Martinja vas pri Mokronogu – EUP MVM 018 SK
Na območjih stavbnih zemljišč v območjih naravnih vrednot se pri načrtovanju objektov upošteva varstvene usmeritve za 

hidrološke naravne vrednote, ki izhajajo iz Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10) in se glasijo: »Na hidrološki naravni vrednoti se izvajajo posegi v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo 
ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se 
v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote). Posebne 
smernice ZRSVN OE Novo mesto, št. 6-III-499/4-O-09/AH z dne 2. 2. 2010 so:

– z območja NV se odstrani odvečni zemeljski material,
– ob NV naj se ohranja 5 m varovalnega pasu,
– mlada vrbovja ob vodotoku se ohranja;
– pomožni objekt neposredno ob vodotoku se odstrani oziroma prestavi vsaj 5 m od vodotoka,
– v primeru urejanja območja v parkirišče naj se izvede ureditve, ki bodo vsebovale lovilce olj;
– z utrjenih površin naj se v bližnji vodotok odvaja le predhodno prečiščene meteorne vode.
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170. člen
Martinja vas pri Mokronogu MVM-001 BT – OPPN
Pri pripravi OPPN je potrebno predvideti ohranitev gozda v pasu min. širine 15 m vzdolž meje z območjem Natura 2000 na 

SV območja urejanja.

171. člen
Križni vrh – KRV 009 SK
Na območjih stavbnih zemljišč v območjih naravnih vrednot se pri načrtovanju objektov upošteva varstvene usmeritve za 

hidrološke naravne vrednote, ki izhajajo iz Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10) in se glasijo: »Na hidrološki naravni vrednoti se izvajajo posegi v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo 
ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da 
se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote).

Posebna usmeritev ZRSVN OE Novo mesto, št. 6-III-499/4-O-09/AH z dne 2. 2. 2010 je:
– ohranja se prvotna struga in mlinščica na območju ter grmovna zarast ob potoku oziroma na območju mlina.

172. člen
Dolenje Laknice – DLA 008 SK, DLA 006 SK, DLA 039 LN, DLA 041 LN
Gorenji Mokronog – GMO 011 SK,
Na območjih stavbnih zemljišč v območjih naravnih vrednot se pri načrtovanju objektov upošteva varstvene usmeritve za 

hidrološke naravne vrednote, ki izhajajo iz Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10) in se glasijo: »Na hidrološki naravni vrednoti se izvajajo posegi v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo 
ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da 
se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote).

173. člen
Štatenberk – ŠTA 007 SK
V EUP ŠTA 007 SK je dopustno samo vzdrževanje in obnavljanje obstoječega objekta. Novogradnja objektov ni dopustna.

4. USMERITVE ZA URESNIČEVANJE OPN

174. člen
(1) Občina bo:
– zagotavljala informacijske osnove o stanju in razmerah v prostoru,
– zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah – interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti usmeritev 

in določil iz OPN,
– zagotovila spremljanje uresničevanja v OPN določenih usmeritev,
– ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter objavljala rezultate spremljanja.
(2) Na osnovi spremenjenih okoliščin in potreb, ki jih bo občina ugotovila s spremljanjem uresničevanja OPN, bo občina 

dopolnjevala OPN.

175. člen
Okoljski monitoring plana

V skrbi za zdravje občanov in doseganje okoljskih ciljev bo Občina Mokronog - Trebelno spremljala uresničevanje plana – 
OPN in vpliv izvedbe plana na zdravje občanov s spremljanjem naslednjih okoljskih kazalcev:

Okoljski cilji Kazalci stanja okolja

Kakovost zraka Povprečni letni dnevni promet (PLDP)

Delež objektov priključenih na kotlovnice, ogrevanje na plin in obnovljive 
vire energije

Št. zavezancev za emisijski monitoring

Št. industrijskih con

Zmanjšanje hrupa Povprečni letni dnevni promet (PLDP)

Dolžina pomembnih cest in železnic skozi naselja

Št. stikov II. in IV. območja varstva pred hrupom

Št. zavezancev za monitoring hrupa

Čiste površinske in podzemne vode Kemijsko stanje površinskih voda

Kemijsko stanje podzemnih voda

Kakovost pitne vode

Površina stavbnih zemljišč v vodovarstvenih območjih
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Okoljski cilji Kazalci stanja okolja

Število prebivalcev glede na posamezni vodni vir 

Število prebivalcev priključenih na kanalizacijo

Število malih čistilnih naprav

Število greznic

Poraba pitne vode na prebivalca

Zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja Poraba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca 

Zmanjšanje elektromagnetnega sevanja – EMS št. objektov z varovanimi prostori v vplivnem pasu virov EMS v vplivnem 
pasu EMS

176. člen
Etapnost in zaporednost urejanja območij

Občina bo s programom komunalnega opremljanja skrbela za postopnost in zaporednost opremljanja novih razvojnih območij. 
Nova razvojna območja se bodo opremljala skladno z zaporednim urejanjem infrastrukturnega omrežja.

177. člen
Merila za odstopanje od OPN

(1) Zaradi nepopolnih, ne dovolj natančnih in neskladnih podatkov o stanju v prostoru (neskladnost katastrskih načrtov in 
stanja v prostoru) ter zaradi pomanjkljivih evidenc, tehnično ni mogoče z zadostno mero natančnosti dokončno opredeliti razmejitve 
nekaterih površin, za katere veljajo usmeritve v OPN in določbe v PIP. Občina dopušča odstopanja od grafičnih prikazov v OPN 
in določa način presojanja posegov v prostor v takih območjih.

(2) Z OPN občina določa tolerance glede posameznih grafičnih prikazov OPN: ceste v poselitvenih območjih (naseljih) 
so prikazane po parcelah zemljiškega katastrskega prikaza; v območjih, ki mejijo na ceste je pri poseganju v prostor potrebno 
vključevanje pristojnih inštitucij za upravljanje s cestami, ki na podlagi dejanskega stanja v prostoru presojajo o sprejemljivosti 
posameznih posegov v prostor.

(3) V OPN so površine cest lokalnega pomena zunaj poselitvenih območij v odprtem prostoru prikazane po evidenci ZKP in na 
posameznih odsekih po dejanskem stanju v prostoru (DOF). Površine cest so informativnega pomena in niso pogoj za dovoljevanje 
posegov cestne infrastrukture. Dejansko stanje prometne infrastrukture se ugotavlja na terenu in na podlagi izmere dejanskega 
stanja. Pri poseganju v prostor je na parcelah, ki mejijo na površine cest, potrebno vključiti pristojnega upravljavca cest, ki na 
podlagi dejanskega stanja v prostoru presoja o sprejemljivosti posameznih posegov v prostor.

(4) V OPPN se usmeritve iz OPN podrobneje določijo v smislu meril in pogojev za urejanje. Pri podrobnejšem določanju 
razmejitev, meril in pogojev v OPPN so dopustna odstopanja (tolerance) od razmejitev in usmeritev v OPN: glede namembnosti 
površin primarne rabe (to je v območjih, ki niso namenjena poselitvi) so dopustna večja odstopanja za posege, ki ne predstavljajo 
trajno spremembo prostora in njegove rabe, saj je z namensko rabo v prostorskem planu določena pretežna namembnost površin, 
odstopanje naj na prostorsko zaključenem območju ne presega 2 ha.

178. člen
Kriteriji za dopolnjevanje

Pri spreminjanju in dopolnjevanju OPN se ne bo odobravalo predlogov za dopolnitev:
– ki bodo v nasprotju z osnovnimi cilji in usmeritvami občinskega prostorskega načrta,
– ki bodo negativno in prekomerno vplivali na okolje, bivalne in delovne razmere,
– ki bodo prekomerno povečevali prometne obremenitve v območjih s slabim prometnim omrežjem, s turistično razvojno 

usmeritvijo, v območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine,
– ki bodo s svojo dejavnostjo, lego in oblikovanjem (velikostjo) predstavljali potencialno razvrednotenje obstoječih kvalitet 

prostora in okolja.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

179. člen
S sprejetjem OPN Občine Mokronog - Trebelno preneha veljati PROSTORSKI PLANSKI AKT:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana 

Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90, in Uradni list RS, št. 35/93, 
49/93, 50/97, 47/98, 61/98, 49/99, 18/00, 46/01, 7/02, 65/02, 91/02, 59/04, 82/04 in 65/06 – popr.).

180. člen
S sprejetjem OPN Občine Mokronog - Trebelno prenehajo veljati PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI:
– Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Trebnje /planske celote 1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, in 

Uradni list RS, št. 15/9, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04, 21/05) in Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Trebnje /planske celote 1, 3, 4, 5/ za Občino Mokronog - Trebelno (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, in Uradni list RS, 
št. 15/99, 59/04, 21/05, 113/07, 82/08, 79/09 in 9/10),
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– Prostorsko ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 40/94),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 09/90, in Uradni list RS, št. 13/04, 

115/04, 48/05, 108/06, 13/08 – obvezna razlaga, 11/09, 74/10, 22/13 – obvezna razlaga).

181. člen
S sprejetjem OPN Občine Mokronog - Trebelno ostajajo v veljavi prostorski izvedbeni načrti:
– Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Dolenje Laknice (Uradni list RS, št. 15/94),
– Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Ostrožnik (Uradni list RS, št. 75/94),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje ob Florijanski cesti v Mokronogu (Uradni list, 

št. 105/10).

182. člen
V OPN Občine Mokronog - Trebelno so prikazani državni lokacijski načrti:
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, 5/06).

183. člen
Uradno začeti postopki izdaje gradbenih dovoljenj se nadaljujejo in končajo po prostorskih izvedbenih aktih, ki so veljali do 

uveljavitve OPN.

184. člen
OPN Občine Mokronog - Trebelno je na vpogled na Občini Mokronog - Trebelno in na spletnem portalu:  

www.mokronog-trebelno.si.

185. člen
Določbe odloka o OPN se tolmači na podlagi obrazložitve odloka, ki je sestavni del prostorskega akta.
Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna strokovna služba Občine Mokronog - Trebelno. Uradne razlage odloka 

o prostorskem aktu sprejema občinski svet.

186. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 430-0002/2013
Mokronog, dne 10. decembra 2013

Župan
Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

Priloge
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MORAVSKE TOPLICE

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 
2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Moravske To-
plice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je 
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 
28. 11. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Moravske Toplice  

za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 

2013 (Uradni list RS, št. 109/12) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni in dopolni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Rebalans pro-

računa 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 7.871.804,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.062.536,10

70 DAVČNI PRIHODKI. 5.009.378,00
700 Davki na dohodek in dobiček 4.162.048,00
703 Davki na premoženje 355.230,00
704 Domači davki na blago in storitve 492.100,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.053.158,10
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 364.743,00
711 Takse in pristojbine 2.000,00
712 Denarne kazni 6.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 3.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 677.415,10

72 KAPITALSKI PRIHODKI 189.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgoročnih sredstev 189.000,00

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.620.268,10
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.083.933,70
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 536.334,40

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.833.096,45
40 TEKOČI ODHODKI 2.609.419,20

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 332.024,00

401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 50.350,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.177.425,20

403 Plačila domačih obresti 8.000,00

409 Rezerve 41.620,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.464.554,91

410 Subvencije 256.754,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 839.630,00

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 247.455,90

413 Drugi tekoči domači transferi 1.056.957,01

414 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam v tujino 63.758,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.418.931,31

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.418.931,31

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.191,03

431 Investicijski transferi prav.
in fiz. osebam, ki niso PU 95.248,00

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 244.943,03

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –961.292,25

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 4.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 4.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil 4.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 7.420,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 7.420,00

440 Dana posojila 0

440 Povečanje kapitalskih deležev 7.420,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –3.420,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 230.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 230.000,00

550 Odplačila domačega dolga 230.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.194.712,25

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –230.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 961.292,25
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 1.194.712,25

S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih 
programov občine za leto 2013.«

2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-00045/2012-8
Moravske Toplice, dne 28. novembra 2013

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

RAZKRIŽJE

3857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
Zdravstveni dom Ljutomer

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba 
US, 8/96 in 36/00), 3., 7., 8., 9. člen Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in 14. člena Statuta 
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 
28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji 
dne 19. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
Zdravstveni dom Ljutomer

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 

Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 89/07 in 107/09) 
se spremeni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:

»Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena de-

javnost,
86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«

2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se dodajo naslednje 

alineje:
»– antikoagulantna ambulantna dejavnost,
– specialistična kardiološka dejavnost,
– fizioterapija in medicinska masaža,
– diabetološka dejavnost in
– rentgenološka dejavnost.«

3. člen
V 10. členu se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda mora najkasneje štiri mesece pred iztekom 

mandata obvestiti ustanoviteljice in druge, ki izvolijo oziroma 
imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, o datumu prene-
hanja mandata, zaradi začetka postopkov za izvolitev oziroma 
imenovanje novih članov sveta.«

4. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in dejavnost v roku dveh 

mesecev po uveljavitvi tega odloka.

5. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem 

listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.

Št. 007-0134/2012-1
Šafarsko, dne 19. junija 2012

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

3858. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih 
odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov 
na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 14. člena Statuta Ob-
čine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) 
in 4. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu 
komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (Uradni list 
RS, št. 28/11) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni 
seji dne 29. 11. 2013 sprejel

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

pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov  
ter prevozu komunalnih odpadkov na območju 

Občine Razkrižje

1. člen
V Tehničnem pravilniku o zbiranju komunalnih odpadkov 

ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje 
(Uradni list RS, št. 103/11) se spremeni 5. člen tako, da se prva 
alineja tretjega odstavka 1. točke na novo glasi:

»– specializiranim tovornim vozilom – smetarjem za prevze-
manje odpadkov v zabojnikih volumna od 60 do 1100 litrov, in sicer 
tako pri povzročiteljih iz gospodinjstev kot iz gospodarstva ter«,

ter druga alineja 2. točke na novo glasi:
»– specializiranim tovornim vozilom – smetarjem za pre-

vzemanje odpadkov v klasičnih zabojnikih volumna od 60 do 
1100 litrov.«

2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se na novo glasi:
»(1) Povzročitelji so dolžni zbirati komunalne odpadke v tipi-

zirane posode, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evrop-
skimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1. do 6.).

Standardne velikosti posod za zbiranje komunalnih od-
padkov so:

– 60 litrov;
– 80 litrov;
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– 120 litrov;
– 240 litrov;
– 360 litrov;
– 660 litrov;
– 770 litrov;
– 1100 litrov.
(2) Tipska posebna namenska vreča za mešane komu-

nalne odpadke, nazivnega volumna 80 litrov, je zelene barve 
z logotipom izvajalca javne službe in besedilom »mešani ko-
munalni odpadki«.

(3) Tipska posebna namenska vreča za mešano embala-
žo, nazivnega volumna 160 litrov, je rumene barve z logotipom 
izvajalca javne službe in besedilom »V vrečo odlagamo: pla-
stenke, pločevinke, embalažo iz sestavljenih materialov (npr. 
Tetra Pak), plastične in alu folije, majhen in čist embalažni 
stiropor«.

(4) Izjemoma lahko povzročitelji, ki na dan uveljavitve tega 
pravilnika uporabljajo kovinske zabojnike volumna 160 litrov, 
le-tega uporabljajo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
do njegove dotrajanosti.«

3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se pravilno glasi:
»Izhodiščna posoda pri gospodinjstvih je zabojnik za zbi-

ranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za obraču-
navanje stroškov zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov 
z vsemi tehnologijami in dinamikami, ki se določijo z letnim 
programom zbiranja komunalnih odpadkov, razen zbiranja bi-
ološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega 
odpada. V izhodiščno posodo tudi ni vključeno zbiranje meša-
nih komunalnih odpadkov pod klasifikacijsko številko 20 03 01 
v Zbirnem centru.

Glede na število oseb v gospodinjstvu veljajo sledeča 
minimalna merila velikosti izhodiščnih posod:

– 60 litrov za 1 ali 2 osebi v gospodinjstvu;
– 80 litrov za 3 ali 4 osebe v gospodinjstvu;
– 120 litrov za 5 ali 6 oseb v gospodinjstvu;
– 240 litrov za 7 in več oseb v gospodinjstvu.
Obstoječi kovinski zabojnik volumna 160 litrov je preho-

dno minimalno merilo velikosti izhodiščne posode za 6 oseb v 
gospodinjstvu.

V večstanovanjskih stavbah, kjer več gospodinjstev zbira 
komunalne odpadke v skupinskem zabojniku, je izhodiščni 
volumen 30 litrov na osebo za povprečni mesec.

Kolikor je dostop do povzročiteljevega objekta s special-
nim tovornim vozilom nemogoč, se lahko povzročitelj izjemoma 
vključi v sistem zbiranja komunalnih odpadkov s posebno na-
mensko zeleno vrečo volumna 80 litrov. Izvajalec javne službe 
je dolžan zagotoviti, da gospodinjstvo razpolaga z eno vrečo 
na 3 člane gospodinjstva na en prevzem komunalnih odpadkov. 
Povzročitelj mora zagotoviti, da bo napolnjena vreča ustreznih 
odpadkov na dan zbiranja pravočasno pripravljena na prevzem 
ob prevozni poti specialnega tovornega vozila – smetarja.«

4. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se na novo glasi:
»Izhodiščna posoda pri gospodarstvu in gostinstvu je 

zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo 
za obračunavanje stroškov zbiranja komunalnih odpadkov od 
vrat do vrat.

(1) V gospodarstvu veljajo sledeča minimalna merila veli-
kosti izhodiščnih posod glede na število zaposlenih oseb:

– 60 litrov za 1 do 2 zaposleni osebi;
– 80 litrov za 2 do 5 zaposlenih oseb;
– 120 litrov za 6 do 9 zaposlenih oseb;
– 240 litrov za 10 do 14 zaposlenih oseb;
– 360 litrov za 15 do 20 zaposlenih oseb.
Nad 20 zaposlenih oseb se zabojniki lahko podvojujejo 

ali je merilo m3.

(2) V gostinstvu veljajo sledeča minimalna merila velikosti 
izhodiščnih posod glede na kapaciteto lokala, pri čemer se ne 
upošteva nihanje zasedenosti kapacitet:

– 240 litrov za do 16 gostov;
– 360 litrov za 17 do 24 gostov.
Nad 24 gostov se zabojniki lahko podvojujejo ali je 

merilo m3.
Kolikor je merilo m3 in je tehnologija zbiranja odpadkov iz-

vajana s specialnim tovornim vozilom – nakladalcem je osnova 
volumen zabojnika, ki je bil prevzet.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-122/2011-4
Šafarsko, dne 2. decembra 2013

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun 
cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih 
odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov 
na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 Odl.US in 40/12 ZUJF), 14. člena Statuta Občine 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) in dru-
gega odstavka 26. ter 39. člena Odloka o zbiranju komunalnih 
odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 28/11) je Občinski svet Občine 
Razkrižje na 16. redni seji dne 29. 11. 2013 sprejel

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

o tarifnem sistemu za obračun cene storitev 
javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov  

ter prevoz komunalnih odpadkov na območju 
Občine Razkrižje

1. člen
V Pravilniku o tarifnem sistemu za obračun cene storitev 

javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komu-
nalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, 
št. 103/11) se spremeni 7. člen tako, da se na novo glasi:

»Izhodiščna posoda je zabojnik za zbiranje mešanih ko-
munalnih odpadkov in je sodilo za obračunavanje stroškov 
zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov z vsemi tehnologi-
jami in dinamikami, ki se določijo z letnim programom zbiranja 
komunalnih odpadkov, razen zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada. V izhodišč-
no posodo tudi ni vključeno zbiranje mešanih komunalnih od-
padkov, pod klasifikacijsko številko 20 03 01 v Zbirnem centru, 
ki je dodatno plačljiva storitev.

(1) Glede na velikosti izhodiščnih zabojnikov se stroški 
povzročiteljem iz gospodinjstev obračunavajo po naslednjih 
obračunskih enotah:

– oseba z izhodiščnim volumnom 167 litrov za povprečni 
mesec (samo v primeru večstanovanjskih stavb);

– zelena vreča nazivnega volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 60 litrov;
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– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 160 litrov (samo za gospodinjstva, ki 

na dan uveljavitve tega pravilnika uporabljajo kovinske zaboj-
nike volumna 160 litrov);

– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbranih komunalnih odpadkov.
(2) Za povzročitelje iz gospodarstva vključujejo obračun-

ske enote samo storitev zbiranja mešanih komunalnih odpad-
kov od vrat do vrat in so sledeče:

– zabojnik volumna 60 litrov;
– zabojnik volumna 80 litrov;
– zabojnik volumna 120 litrov;
– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbranih komunalnih odpadkov.
(3) Za povzročitelje iz gostinstva vključujejo obračunske 

enote samo storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov od 
vrat do vrat in so sledeče:

– zabojnik volumna 240 litrov;
– zabojnik volumna 360 litrov ali
– m3 zbranih komunalnih odpadkov.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-121/2011-3
Šafarsko, dne 2. decembra 2013

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3818. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika – vodje Stalnega predstavništva Re-
publike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in 
drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi 12097

3819. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika – vodje Stalnega predstavništva Re-
publike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in 
drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi 12097

3820. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene vele-
poslanice Republike Slovenije v Ljudski republiki 
Bangladeš 12097

3821. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo-
slanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji 12098

MINISTRSTVA
3822. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje po-

membnejših dosežkov delovanja društva za pode-
litev statusa društva v javnem interesu na področju 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 12098

3823. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni 
do posebnih cenovnih opcij ali paketov 12099

3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obrambo 12100

3825. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah 
Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol 
vožnje 12101

3826. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove 
»FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invali-
dnim osebam« 12102

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3827. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne žele-
zniške infrastrukture Republike Slovenije 12102

3828. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nado-
mestilih 12103

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3829. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del 

iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega 
izvajanja glasbe v organizaciji študentske orga-
nizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma 
zavodov 12104

3830. Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgo-
vine Slovenije 12107

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3831. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob 
Sotli v obdobju januar–marec 2014 12108

BREŽICE
3832. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12108
3833. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra 12108

CELJE
3834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu Aljažev hrib – Vila Kolka 12109
3835. Odlok o določitvi območij oziroma objektov v Me-

stni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del 12113
3836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Celje 12115

3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu levi breg Voglajne – Aljažev hrib 12115

3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi 
javnih površin 12116

3839. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini 
Celje 12116

3840. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ce-
lje v obdobju januar–marec 2014 12119

3841. Sklep št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni 
rabi 12121

DOBREPOLJE
3842. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje 

v obdobju januar–marec 2014 12121

GORNJI PETROVCI
3843. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Pe-

trovci v obdobju januar–marec 2014 12122

GROSUPLJE
3844. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega 

osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Tržnica Grosuplje 12124

IG
3845. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig 12125
3846. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12125

KANAL
3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob 

Soči v obdobju januar–marec 2014 12125
3848. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Kanal ob Soči 12127
3849. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne ko-

misije Občine Kanal ob Soči 12127

MEDVODE
3850. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu Občine Medvode 12127
3851. Odlok o spremembi območij naselij Tehovec 

in Brezovica pri Medvodah 12128
3852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o sofinanciranju kulturne dediščine 12128
3853. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12129
3854. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 12129

MOKRONOG - TREBELNO
3855. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Mokronog - Trebelno 12130

MORAVSKE TOPLICE
3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Moravske Toplice za leto 2013 12183

RAZKRIŽJE
3857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdra-
vstveni dom Ljutomer 12184

3858. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehnične-
ga pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter 
prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine 
Razkrižje 12184

3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih 
služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz ko-
munalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje 12185

VSEBINA
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VSEBINA

79. Zakon o ratifikaciji Notranjega sporazuma med 
predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki 
so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomo-
či Evropske unije v okviru večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazu-
mom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finanč-
ne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za 
katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (MNSFP14–20) 509

80. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o usta-
novitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med 
Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Repu-
bliko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino 
Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, 
Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, 
Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, 
Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slova-
ško republiko in Republiko Finsko kot neposredne 
posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1) 528

81. Zakon o ratifikaciji Spremembe in Druge spre-
membe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na 
okolje (MPCVO-A) 530

82. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o trgovini z orožjem 
(MPTO) 535

83. Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega 
sporazuma med Evropsko unijo in njenimi država-
mi članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevi-
no Jordanijo na drugi strani (MLSEUJR) 545

84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o skupnem zračnem 
prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani 
(MSZPEUGE) 580

85. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom 
za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za 
narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem 
sodelovanju (BPLOS) 619

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

86. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 3 
k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem so-
delovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede 
združevanja in sodelovanja evropskih regij 623

87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžan-
ske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževa-
nju in znanosti 623

88. Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridru-
žitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Repub-
liko Srbijo na drugi strani s sklepno listino 623

89. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med 
Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o med-
sebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih 
zadevah 623

90. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi, 
sklenjena na Brdu pri Kranju 624

91. Obvestilo o začetku veljavnosti Dopolnitev 25. in 
26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmej-
nih vodotokov in mednarodnih jezer 624
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