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DRŽAVNI ZBOR

1286. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A in 63/13) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo,105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 28. aprila 
2014 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Helena Papež, na sodniško mesto okrožne sodnice na 

Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-10/14-1/10
Ljubljana, dne 28. aprila 2014
EPA 1880-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

1287. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika 
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije za ugotovitev in oceno delovanja 
ekstremističnih skupin

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 
63/94 – KZ in 55/11 – odločba US), 4. in 5. člena ter prvega, 
drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o par-
lamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 
– odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave 
(Uradni list RS, št. 11/13) je Državni zbor na seji dne 28. aprila 
2014 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika ter članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

za ugotovitev in oceno delovanja  
ekstremističnih skupin

I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredse-

dnika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin (Uradni 
list RS, št. 14/13, 31/13 in 14/14) se spremeni:

v besedilu I. točke:
– se besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsedni-

ka, 7 članov in 7 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed 
poslancev Državnega zbora.«

nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsedni-

ka, 8 članov in 1 namestnika člana, ki se imenujejo izmed 
poslancev Državnega zbora.«

– in se besedilo:
»Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 1 člana in 1 na-

mestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 na-

mestnika člana,
Poslanska skupina Državljanske liste 1 člana in 1 name-

stnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev 

Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,«
nadomesti z besedilom:
»Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 2 člana in 1 na-

mestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 člana,
Poslanska skupina Državljanske liste 2 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev 

Slovenije 2 člana.«

– ter se črta besedilo:
»Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 

1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana in 

1 namestnika člana,
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Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana in 1 name-
stnika člana.«;

v besedilu II. točke:
– razrešijo se:
član in podpredsednik:
Dragutin MATE, PS SDS

člani:
Franc PUKŠIČ, PS SLS
mag. Matej TONIN, PS NSi

namestniki članov:
mag. Melita ŽUPEVC, PS PS
Jožef JEROVŠEK, PS SDS
dr. Ljubica JELUŠIČ, PS SD
Polonca KOMAR, PS DL
Jasmina OPEC, PS SLS
Marjana KOTNIK POROPAT, PS DeSUS
Iva DIMIC, PS NSi

– imenujejo se:
za člane:
Peter VILFAN, PS PS
dr. Ljubica JELUŠIČ, PS SD
 Polonca KOMAR, PS DL 
Marjana KOTNIK POROPAT,
PS DeSUS

za namestnico člana:
mag. Melita ŽUPEVC,
PS PS

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.

Št. 020-04/14-3/30
Ljubljana, dne 28. aprila 2014
EPA 1926-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

VLADA
1288. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke 

na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – 
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 
48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 
47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za pravosodje, št. 701-79/2013 z dne 21. 3. 2014 na 
53. redni seji dne 3. 4. 2014 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Tamara Pahor, rojena 2. 10. 1975, se imenuje za okrožno 
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 70101-6/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2014-2030-0020

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1289. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – 
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 
48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 
47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za pravosodje, št. 701-79/2013 z dne 21. 3. 2014 na 
53. redni seji dne 3. 4. 2014 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Natali Volčič Ivanič, rojena 13. 10. 1971, se imenuje za 
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 70101-5/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2014-2030-0021

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1290. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – 
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 
48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 
47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za pravosodje, št. 701-79/2013 z dne 21. 3. 2014 na 
53. redni seji dne 3. 4. 2014 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Mag. Anja Štrovs, rojena 5. 5. 1979, se imenuje za okro-
žno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 70101-4/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2014-2030-0022

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1291. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – 
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 
48/13 – ZSKZDČEU-1) in petega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 
47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za pravosodje, št. 701-82/2013 z dne 25. 3. 2014 na 
54. redni seji dne 10. 4. 2014 izdala naslednjo
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O D L O Č B O

Ana Radovanović Širok, rojena 15. 7. 1971, se imenuje 
za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Novi Gorici.

Št. 70101-7/2014
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
EVA 2014-2030-0024

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
1292. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe 

prevoznice za prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov

Na podlagi devetega odstavka 17.c člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja 
minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice  

za prevoz gozdnih lesnih sortimentov

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko, vsebino in način 

hrambe prevoznega dokumenta, ki spremlja gozdne lesne sor-
timente, naložene na vozilo ali pri njihovem prevozu po cesti (v 
nadaljnjem besedilu: prevoznica).

2. člen
(1) Podrobnejšo vsebino in obliko prevoznice ter navodilo 

za izpolnjevanje prevoznice določa obrazec, ki je kot priloga 
sestavni del tega pravilnika.

(2) Prevoznica je v najmanj treh izvodih, pri čemer se 
izvodi lahko označijo ločeno za pošiljatelja, prevoznika in pre-
jemnika gozdnih lesnih sortimentov.

3. člen
Prevoznico hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik goz-

dnih lesnih sortimentov v fizični obliki v originalnem izvodu. Če 
se prevoznica ne uporabi za prevoz gozdnih lesnih sortimentov 
vse tri originalne izvode v fizični obliki hrani pošiljatelj.

4. člen
1. maja 2014 preneha veljati Pravilnik o obliki, vsebini in 

načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimen-
tov (Uradni list RS, št. 69/13).

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2014.

Št. 007-163/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2330-0115

mag. Dejan Židan l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje
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Priloga: 
PREVOZNICA 

____________________ 
 

1. PODATKI O PREVOZU   
1.1 Ustrezno označi s križcem v kvadratku: 

 A □ Prevoz iz gozda (točka 1.2.1) ali negozdnega zemljišča (točka 1.2.2) po cesti do mesta prvega skladiščenja ali neposredno 
do prejemnika gozdnih lesnih sortimentov 

 B □ Prevoz od mesta prvega skladiščenja ali nadaljnji prevoz  
1.2 Izpolniti v primeru, če se pod točko 1.1. označi kvadratek A (izberi ustrezno opcijo) :   
 
1.2.1 Prevoz iz gozda 
 
Ime in priimek oziroma firma lastnika:  
_____________________                                                 
Št. odločbe/dovoljenja: _____________________  

1.2.2 Prevoz z negozdnega zemljišča  
 
Ime in priimek lastnika ter naslov oziroma firma in sedež 
lastnika: ________________________________ 
                                                
Parcelna številka in k.o.: _____________________  
 

1.3 Pošiljatelj (osebno ime in naslov bivališča oziroma firma 
in sedež):  
 
 
                                                                                                                      

1.4 Prejemnik (osebno ime in naslov bivališča oziroma firma 
in sedež):  
 
 
                                                                                                                      

1.5 Prevoznik (osebno ime in naslov prebivališča oziroma firma in sedež): 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
        Voznik 1 (ime in priimek):                                                              Voznik 2 (ime in priimek): 
1.6 Vrsta vozila 1: Reg. št. vozila:                                  in priklopnega vozila: 

1.7 Vrsta vozila 2: Reg. št. vozila:                                  in priklopnega vozila: 

1.8 Datum nakladanja: ____________________________ 

1.9 Ura zaključka nakladanja: _______________________ 

1.10 Lokacija nakladanja: ___________________________ 

1.11Lokacija razkladanja:___________________________ 

 

2. VRSTA IN KOLIČINA NALOŽENIH GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV  

Zap. št. Drevesna vrsta 
(po šifrantu) 

Gozdni lesni sortiment 
(po šifrantu) 

Enota mere 
(po šifrantu) Količina 

Kosov 
(velja za 

hlodovino) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Šifrant drevesnih vrst: SM - smreka, JE - jelka, BO - bori, MA - macesen, BU - bukev, HR - hrasti, VJS - veliki jesen; JA - javorji, OR 
- oreh, ČE - češnja, LI - lipe, KO - kostanj, BR - bresti, BGA - beli gaber, JŠ - jelše, RO - robinija, BZ - breza, TO - topol, VR - vrba, 
OSTALI IGLAVCI IN LISTAVCI - izpiši  
Šifrant gozdnih lesnih sortimentov: HL - hlodovina, PR - prostorninski les, DR - drva, SE - sekanci, OST - ostalo 

Šifrant enot mere: m3 - kubični meter, prm - prostorni meter, t - tona 

Pošiljatelj: 
 
Datum: 
 
______________________________ 
 
Podpis:  
 ______________________________ 

Prevoznik: 
 
Datum: 
 
______________________________ 
 
Podpis:  
 ______________________________ 
 

Prejemnik: 
 
Kraj in datum: 
 
______________________________ 
 
Podpis:  
 ______________________________ 

 
Opombe:  ________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  

QR 
koda 

zap. 
št. 
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Navodilo za izpolnjevanje prevoznice: 
 
Na prevoznici morajo biti izpolnjena vsa polja v obrazcu, razen če iz obrazca ali tega navodila ne 
izhaja drugače.  
 
1. PODATKI O PREVOZU  
 

1.1 S križcem se v ustreznem kvadratku označi ali gre za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (GLS) 
iz gozda ali negozdnega zemljišča po cesti do mesta prvega skladiščenja ali neposredno do 
prejemnika gozdnih lesnih sortimentov, oziroma gre za prevoz GLS od mesta prvega 
skladiščenja ali nadaljnji prevoz.  

1.2 Točka 1.2.1 ali točka 1.2.2 se izpolni, čese pod točko 1.1. izbere kvadratek A. 

        1.2.1 Vpiše se ime in priimek oziroma firma lastnika gozda ter številka odločbe/dovoljenja    
za posek dreves. 

1.2.2 Vpiše se ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež lastnika negozdnega zemljišča 
ter številka parcele in katastrske občine.  

Podatkov iz točke 1.2.1 oziroma 1.2.2 ni treba vpisati, če gre za prevoz GLS od mesta prvega 
skladiščenja in za vsak nadaljnji prevoz. 

 

1.3 Vpiše se ime in priimek ter naslov stalnega bivališča pošiljatelja, ki je fizična oseba, oziroma 
firma in sedež pošiljatelja, ki je pravna oseba.  

 
1.4 Vpiše se ime in priimek ter naslov stalnega bivališča prejemnika, ki je fizična oseba, oziroma 

firma in sedež prejemnika, ki je pravna oseba.  
 

1.5 Vpiše se ime in priimek ter naslov stalnega bivališča prevoznika, ki je fizična oseba, oziroma 
firma in sedež prevoznika, ki je pravna oseba.  Pod to točko se vpiše tudi podatek o fizični 
osebi, ki dejansko opravlja prevoz  (voznik). 
 

1.6 Vpiše se vrsto vozila (npr. tovornjak, traktor s prikolico, gozdarska prikolica idr.), registrsko 
številko vozila ter registrsko številko priklopnega vozila. 

1.7 Vpiše se vrsto vozila (npr. tovornjak, traktor s prikolico, gozdarska prikolica idr.), registrsko 
številko vozila ter registrsko številko priklopnega vozila, če je prevoznik isti in se GLS le 
preložijo iz enega na drugo vozilo.  

1.8 Vpiše se datum nakladanja. 

1.9 Vpiše se ura zaključka nakladanja 

1.10 Vpiše se natančna lokacija nakladanja, npr. oddelek in odsek gozda ali parcelna številka in 
katastrska občina, kjer so se GLS nakladali.  

1.11 Vpiše se natančna lokacija razkladanja, npr. skladišče podjetja XXX, Kajuhova ul. 115, 
Ljubljana. Če je lokacija razkladanja kmetija, se vpiše naslov (kraj, hišna številka).  

V primeru, da je isti prevoznik  in se gozdni lesni soritmenti le preložijo na drugo vozilo, se 
ustrezno dopolnijo rubrike od 1.8 do 1.11  

 
2. VRSTA IN KOLIČINA NALOŽENIH GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV 
 
V tabelo se vpiše drevesno vrsto po šifrantu (npr. SM, BU, HR) oziroma se izpiše splošno ime 
drevesne vrste, če drevesna vrsta ni v šifrantu, vrsto gozdnih lesnih sortimentov po šifrantu (npr. HL, 
PR, DR, SE ali OST), enoto mere po šifrantu (npr. m3, prm, t), količina ter število kosov, če gre za 
hlodovino.  
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1293. Pravilnik o obliki evidenčnega lista

Na podlagi devetega odstavka 17.c člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja 
minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o obliki evidenčnega lista

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko evidenčnega lista 

za spremljanje sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.

2. člen
Evidenčni list se vodi na obrazcu, ki je kot priloga sestavni 

del tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-125/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2013-2330-0119

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje
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Navodilo za izpolnjevanje evidenčnega lista: 
 
 
1. Stolpec »Zaporedna številka« pomeni zaporedno številko dogodka - izvedena dobava v primeru 

prodaje ali neodplačne dobave gozdnih lesnih sortimentov. V primeru lastne uporabe pa se za 
dogodek šteje opravljen prevoz ali opravljeno spravilo gozdnih lesnih sortimentov neposredno iz 
gozda do končnega skladišča (brez prevoza).  

 
 

2. V stolpec »Drevesne vrste« se vpiše splošno ime drevesne vrste npr. smreka, jelka, črni bor, 
rdeči bor, beli gaber, črni gaber…  

 
 

3. V stolpec »Gozdni lesni sortimenti« se vpiše vrsto gozdnih lesnih sortimentov, npr. hlodi, drva, 
sekanci…  

 
 

4. V stolpec »Količine« se vpiše količine gozdnih lesnih sortimentov za vsako posamezno 
drevesno vrsto in vrsto gozdnih lesnih sortimentov, npr. v kubičnih metrih (m3), v tonah (t), 
prostorninskih metrih (prm)…Ker Zakon o gozdovih določa, da mora lastnik gozda vpisati 
podatke v evidenčni list najpozneje v roku treh dni, se lahko šteje, da se znotraj enega dne (en 
datum) vpiše skupna količina GLS, vendar ločeno po drevesni vrsti in sortimentih, če gre za 
istega kupca oziroma prejemnika.    

 
 

5. V stolpec »Prodaja ali dobava« se vpišejo ime in priimek ter naslov kupca ali prejemnika, ki je 
fizična oseba, oziroma firma in sedež pravne osebe. Datum dobave je datum prevzema gozdnih 
lesnih sortimentov s strani kupca oziroma prejemnika. Če lastnik gozda proda les na panju, se 
izpolnijo samo stolpci »Drevesne vrste«, »Količine« in »Prodaja ali dobava«, v stolpec »Gozdni 
lesni sortimenti« pa se vpiše opomba, da je bil les prodan na panju.  

 
 
6. V stolpec » Lastna uporaba« se vpiše datum prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov.   

 
 

7. V stolpec »Posek izvajal« se vpišejo ime in priimek ter naslov izvajalca sečnje, ki je fizična 
oseba, oziroma firma in sedež pravne osebe. Če je lastnik gozda sam opravil sečnjo mora vpisati 
svoje podatke. 

 
 

8. V stolpec »Spravilo izvajal« se vpišejo ime in priimek ter naslov izvajalca spravila, ki je fizična 
oseba, oziroma firma in sedež pravne osebe. Če je lastnik gozda sam opravil spravilo gozdnih 
lesnih sortimentov, mora vpisati svoje podatke. 
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1294. Pravilnik o etični komisiji za poskuse 
na živalih

Na podlagi 41. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list 
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za 
kmetijstvo in okolje v soglasju z ministrom za izobraževanje, 
znanost in šport

P R A V I L N I K
o etični komisiji za poskuse na živalih

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa sestavo, naloge in način dela etične 
komisije za poskuse na živalih (v nadaljnjem besedilu: etična 
komisija).

2. člen
(imenovanje etične komisije)

Etična komisija se imenuje za štiri leta, z možnostjo po-
novnega imenovanja.

3. člen
(sestava etične komisije)

(1) Etično komisijo sestavlja šest rednih članov, ki so 
priznani strokovnjaki s področja veterine, medicine, biologije, 
farmacije, zootehnike ter etike raziskovalnega dela, ki vključuje 
živali. Eden izmed rednih članov je lahko predstavnik nevladne 
organizacije, ki deluje na področju varstva in zaščite živali. 
Vsak redni član ima svojega namestnika.

(2) Člani etične komisije (v nadaljnjem besedilu: člani) 
izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. Podpred-
sednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.

(3) Predsednik etične komisije obvesti Upravo Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: Uprava) o izvoljenem predsedniku in pod-
predsedniku ter njun kontaktni elektronski naslov najpozneje v 
sedmih dneh po izvolitvi. Uprava o tem obvesti Območne urade 
Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).

(4) Pri delu etične komisije lahko kot svetovalci sodelujejo 
tudi drugi strokovnjaki na svojem področju, ki niso člani etične 
komisije, če je to potrebno za preučevanje in obravnavo vpra-
šanj, ki sodijo v njeno delovno področje. Zunanjega strokov-
njaka predlaga Upravi predsednik s soglasjem večine članov 
etične komisije. Direktor Uprave na predlog Etične komisije 
imenuje zunanjega strokovnjaka in določi njegove naloge za 
konkretno vlogo.

(5) Na seji je prisoten predstavnik Uprave.

4. člen
(naloge etične komisije)

(1) Etična komisija na zahtevo Uprave oziroma OU Upra-
ve:

– ocenjuje vloge za izdajo, spremembo ali podaljšanje 
dovoljenja za izvajanje poskusa na živalih znotraj projekta v 
skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izvajanje poskusov na 
živalih;

– izdaja mnenje o vlogah za uporabo živalskih vrst, ki 
niso laboratorijski glodavci, za znanstvenoraziskovalno ali iz-
obraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta 
namen usmrčenih živali (v nadaljnjem besedilu: delo na tkivih) 
in o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe odvečnih 
laboratorijskih živali za delo na tkivih v skladu s predpisom, ki 
ureja pogoje za izvajanje poskusov na živalih;

– sprejema načelna mnenja v zadevah, povezanih s pri-
dobivanjem, vzrejo, nastanitvijo, oskrbo in uporabo živali v 
poskusih, za katere je bilo izdano dovoljenje za poskus;

– retrospektivno ocenjuje že izvedene poskuse na živalih, 
kot je določeno predpisom, ki ureja pogoje za izvajanje posku-
sov na živalih;

– sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja zaščite 
poskusnih živali;

– svetuje Komisijam za dobrobit živali v vzrejnih, dobavi-
teljskih in uporabniških organizacijah na njihovo zahtevo glede 
nabave, vzreje, reje, nastanitve, oskrbe in uporabe živali in v 
zvezi s tem zagotavlja izmenjavo najboljših praks med Komisi-
jami za dobrobit živali;

– zagotavlja izmenjavo podatkov o delovanju Komisij za 
dobrobit živali in ocenah poskusov ter najboljših praksah z 
enakovrednimi oziroma sorodnimi institucijami znotraj Evrop-
ske Unije;

– podaja mnenja o uporabi strokovno uveljavljenih in 
ovrednotenih ter mednarodno priznanih alternativnih metod, ki 
ne zahtevajo uporabe živali v poskusih.

(2) Uprava oziroma OU Uprave lahko zahteva od etične 
komisije, da poda mnenje o drugih vprašanjih.

5. člen
(mnenje oziroma dodatna pojasnila)

Etična komisija pri obravnavi vlog za podajo ocene pro-
jekta glede upravičenosti uporabe živali v določenem poskusu 
lahko zaprosi vlagatelja vloge za dodatno mnenje oziroma 
pojasnila.

6. člen
(način dela etične komisije)

(1) Delo etične komisije vodi njen predsednik.
(2) Etična komisija zaseda vsaj štirikrat letno oziroma 

večkrat glede na obseg dela ali na zahtevo Uprave. Datume 
okvirnih rednih sej za naslednje koledarsko leto določijo člani 
na zadnjem sestanku v tekočem letu in sporočijo na Upravo, ki 
jih objavi na svoji spletni strani. Datum redne seje določi pred-
sednik etične komisije dva tedna pred sejo in skliče sestanek. 
Dnevni red za sestanek in delovno gradivo mora prejeti vsak 
član etične komisije najmanj sedem delovnih dni pred redno 
sejo z redno ali z elektronsko pošto.

(3) Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj, odlo-
čitev ali predlogov mora biti na seji prisotnih pet članov, da je 
etična komisija sklepčna.

(4) Predsednik v konkretnem primeru izloči posameznega 
člana etične komisije po uradni dolžnosti ali na predlog člana 
etične komisije ali pristojnega organa, če obstaja izločitveni 
razlog po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek, ali če 
obstaja katerikoli drug razlog, ki bi lahko vplival na nepristran-
skost člana etične komisije, kar mora biti zapisano v zapisniku.

(5) Nalog, navedenih v prvi do četrti alineji prvega odstav-
ka 4. člena tega pravilnika, ne sme opravljati član etične komisi-
je, ki ima sklenjeno delovno razmerje v uporabniški organizaciji 
oziroma pri izvajalcu del na živalskih tkivih, ki je vložil vlogo.

(6) Člani etične komisije so pri svojem delu samostojni.
(7) Seje etične komisije so za javnost zaprte. Zapisniki 

etične komisije s sprejetimi sklepi brez osebnih imen članov iz 
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in drugih strokovnja-
kov iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika, vlagateljev 
vlog ter strokovnih mnenj so javne narave.

(8) Vsak član etične komisije podpiše izjavo o varovanju 
zaupnosti podatkov iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. 
Izjave iz prejšnjega stavka se hranijo 10 let.

(9) Določbe osmega odstavka tega člena veljajo tudi za 
strokovnjake iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.

7. člen
(delo članov etične komisije)

(1) Predsednik etične komisije:
– sprejema skenirane ali fotokopirane vloge za izdajo 

dovoljenja za poskus oziroma vloge za podajo strokovnega 
mnenja o upravičenosti uporabe živali v določenem poskusu 
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(v nadaljnjem besedilu: vloga) z redno ali elektronsko pošto iz 
OU Uprave;

– sprejema iz Uprave oziroma OU Uprave druge naloge 
in vprašanja iz 4. člena tega pravilnika;

– določi enega ali več članov za podrobnejšo proučitev 
vloge (v nadaljnjem besedilu: poročevalec);

– sklicuje ter vodi seje etične komisije po vnaprej določe-
nem dnevnem redu;

– pripravi zaključke v vseh točkah razprave ter na podlagi 
razprave oblikuje predlog sklepa, o katerem glasujejo člani 
etične komisije.

(2) Poročevalec iz tretje alineje prejšnjega odstavka na 
podlagi vloge pripravi pisno strokovno mnenje v skladu s pred-
pisi, ki urejajo pogoje za izvajanje poskusov na živalih.

(3) Poročevalec strokovno mnenje pošlje ostalim članom 
po elektronski pošti v pdf obliki vsaj dva dneva pred sejo. Na 
seji predstavi strokovno mnenje in odgovori na morebitna vpra-
šanja ostalih članov.

(4) Na seji etične komisije piše predstavnik Uprave zapisnik. 
Po zaključeni seji osnutek zapisnika pošlje v pregled, pripombe in 
potrditev ostalim na seji prisotnim članom. Potrjen zapisnik pošlje 
z redno ali elektronsko pošto na OU Uprave, s katere so bile po-
slane vloge, najpozneje v roku petih delovnih dni po seji.

(5) Etična komisija sprejme poslovnik, s katerim podrob-
neje uredi način svojega dela.

8. člen
(postopek ocenjevanja projekta)

(1) Etična komisija oceni projekt v skladu s predpisi, ki 
urejajo pogoje za izvajanje poskusov na živalih.

(2) Po poročanju poročevalca iz tretjega odstavka prejš-
njega člena in razpravi vsi člani etične komisije ocenijo vlogo v 
skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izvajanje poskusov na 
živalih, ter oblikujejo sklep.

(3) O sklepu iz prejšnjega odstavka člani etične komisije 
glasujejo. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih čla-
nov. V primeru enakega števila glasov za in proti je odločilen 
glas predsednika oziroma podpredsednika v primeru odsotnosti 
predsednika. Sklep etične komisije o projektu je pozitivna ozi-
roma negativna ocena in se vpiše v zapisnik.

(4) Zapisnik iz prejšnjega odstavka pošlje predstavnik 
Uprave na OU Uprave, s katere je bila poslana vloga.

(5) OU Uprave izda odločbo, s katero dovoli ali ne dovoli 
izvajanja poskusa na živalih oziroma dela na tkivih.

(6) Sklep etične komisije iz tretjega odstavka tega člena 
pri izdaji odločbe OU Uprave ni zavezujoč.

(7) Če OU Uprave odloči drugače, kot je navedeno v skle-
pu etične komisije, o tem seznani etično komisijo.

9. člen
(financiranje etične komisije)

(1) Sejnine in potni stroški se članom in strokovnjakom iz 
četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika povrnejo v skladu 
z uredbo vlade, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih 
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih 
zavodih.

(2) Za naloge, povezane s pripravo strokovnih mnenj, so 
člani in strokovnjaki iz četrtega odstavka 3. člena tega pravil-
nika upravičeni do nadomestila, ki se obračunava na podlagi 
sklepa vlade, ki ureja sodelovanje zunanjih strokovnjakov. pri 
pripravi predpisov in drugih dokumentov.

10. člen
(prehodna določba)

(1) Z dnem imenovanja etične komisije iz tega pravilnika 
preneha veljati odločba št. U012-9/2013/16 z dne 29. 5. 2013, 
ki jo je izdal minister za kmetijstvo in okolje v soglasju z mini-
strom za izobraževanje, znanost in šport.

(2) Zadeve, začete pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
končajo po določbah tega pravilnika.

11. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o etični komisiji za poskuse na živalih (Uradni list RS, 
št. 84/00).

12. člen
(končna določba)

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

Št. 007-256/2013
Ljubljana, dne 17. aprila 2014
EVA 2013-2330-0132

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

Soglašam!
dr. Jernej Pikalo l.r.

Minister
za izobraževanje, znanost 

in šport
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Priloga  
 
 
Izjava o varovanju zaupnosti podatkov 
 
 
Spodaj podpisan/a ………………………………………………………………..sem bil/a 
imenovan/a v Etično komisijo za poskuse na živalih z odločbo številka ………………………, z 
dne ………………, ki jo je izdal minister, pristojen za kmetijstvo in okolje, v soglasju  z 
ministrom, pristojnim za izobraževanje, znanost in šport. 
 
S podpisom izjavljam, da bom varoval/a intelektualno lastnino in zaupnost podatkov, kot 
določata pravilnik, ki ureja pogoje za izvajanje poskusov na živalih in poslovnik etične 
komisije za poskuse na živalih. 
 
 
 
 
Kraj in datum: …………………..                                                Podpis: ………………………….              
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1295. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih 
pregledih motornih in priklopnih vozil

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih 
(Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in 
prostor

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

motornih in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih 

vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 97/13) se v prvem, drugem in 
tretjem odstavku 29. člena besedilo »7. maja 2014« nadomesti 
z besedilom »12. oktobra 2014«.

2. člen
V 32. členu se besedilo »8. maja 2014« nadomesti z 

besedilom »13. oktobra 2014«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-140/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2430-0061

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

1296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registraciji 
motornih in priklopnih vozil

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastruk-
turo in prostor

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

motornih in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil 

(Uradni list RS, št. 48/11, 4/13 in 20/14) se v prvem odstavku 
53. člena v prvi alineji besedilo »19. maja 2014« nadomesti z 
besedilom »porabe zalog, vendar najpozneje do 15. oktobra 
2014«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-141/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2430-0062

Samo Omerzel l.r.
Minister 

za infrastrukturo in prostor

USTAVNO SODIŠČE
1297. Odločba o zavrnitvi sklepa Vrhovnega 

sodišča, o razveljavitvi sodbe Upravnega 
sodišča in sklepov Vrhovnega sodišča 
ter o zavrženju pobude

Številka: Up-267/11-16
 U-I-45/11-10
Datum: 3. 4. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi Borisa Pavšlarja, Kranj, ki ga zastopa dr. Aleksander 
Pavšlar, Kranj, na seji 3. aprila 2014

o d l o č i l o:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča 
št. X Ips 134/2009 z dne 9. 12. 2010 se zavrne.

2. Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. 2. 
2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. 12. 
2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 
16. 12. 2010 se razveljavijo ter se zadeve vrnejo Upravnemu 
in Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper posamične akte, 

ki so bili izdani v treh postopkih. V prvem postopku (prireditev 
Veseli december 2006) je pritožnik predlagal obnovo postopka 
izdaje soglasja k uporabi zemljišča za izvedbo prireditve. Ob-
činski organ je predlog za obnovo postopka zavrnil. Upravno 
sodišče je tožbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je revizijo zavrglo. V 
drugem in tretjem postopku (prireditev Veseli december 2008 in 
Kranfest 2009) je pritožnik zahteval udeležbo v postopku izdaje 
dovoljenja za uporabo zemljišč za javno prireditev. Prvostopenj-
ski organ je vlogi zavrgel. Drugostopenjski organ je pritožbi 
zavrnil. Upravno sodišče je tožbi zavrglo. Vrhovno sodišče je 
zavrnilo pritožbi in potrdilo izpodbijana sklepa Upravnega sodi-
šča, vendar iz drugih razlogov kot Upravno sodišče.

2. Pritožnik zatrjuje, da je sklep Vrhovnega sodišča 
št. X Ips 134/2009 očitno napačen v delu, ko navaja, da je so-
glasje za izvedbo javne prireditve akt, izdan na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/07 – v nadaljevanju ZSPDPO), ker je soglasje izdano 
eno leto pred začetkom uporabe tega zakona. S sodbo Uprav-
nega sodišča in ostalima sklepoma Vrhovnega sodišča naj 
bi bili kršeni četrti odstavek 15. člena, 22. člen, prvi odstavek 
23. člena in 33. člen Ustave. Za običajno rabo nepremičnine, ki 
meji na javno površino, naj bi bila nujna tudi »sosedska raba« 
javne površine. Nepremičnina naj bi izgubila svojo funkcijo brez 
možnosti »sosedske rabe« javne površine. Stališča Vrhovnega 
sodišča in Upravnega sodišča v izpodbijanih aktih naj bi ob-
stoj pravice do »sosedske rabe« javne nepremičnine v celoti 
izključila. Po stališčih sodišč naj bi bilo javno dobro zasebna 
last upravljavca, ki sprejema odločitve o rabi javnega dobra na 
podlagi svoje absolutne lastninske oblasti. S takšnim stališčem 
naj bi sodišča zanikala pravico splošne rabe in pravico »sosed-
ske rabe« javne površine. Posegi na javni površini, ki omejijo 
»sosedsko rabo«, naj bi pomenili poseg v lastninsko pravico. 
(33. člen Ustave). Zato bi moralo biti lastniku sosednje nepre-
mičnine omogočeno, da sodeluje v postopku izdaje dovoljenja 
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za posebno rabo javnega dobra. Stališči sodišč, da je soglasje 
za posebno rabo javnega dobrega civilnopravni akt oziroma da 
je splošna raba javnega dobra zgolj javna korist in dejanska 
korist posameznika, naj bi pritožniku onemogočali sodelovati 
v postopku, v katerem naj bi se odločalo o njegovih pravicah. 
Pravica do enakega varstva (22. člen Ustave) naj bi zagotavlja-
la pravico posameznika, da se udeležuje postopka, v katerem 
se odloča o njegovi pravici ali pravni koristi. Iz 22. člena Ustave 
naj bi tudi izhajala pravica do nearbitrarne uporabe predpisa 
v odnosu do posameznika. Sodišča naj bi bila dolžna pravno 
enake situacije obravnavati enako. Pritožnik meni, da stališča 
sodišč v njegovi zadevi odstopajo od načelnega pravnega 
mnenja Vrhovnega sodišča iz leta 1970, iz katerega izhaja, da 
je v primeru motilnih dejanj, ki so storjena na javnem dobrem, 
pristojen upravni organ. Iz ustaljene sodne prakse naj bi iz-
hajalo, da sodišča splošne pristojnosti odklanjajo odločanje o 
sporih glede uporabe javnih površin. Za reševanje teh sporov 
naj bi bili pristojni upravni organi. Vrhovno sodišče naj bi v 
obravnavnih postopkih zavzelo stališče, da odločitev o uporabi 
javne površine ni upravna zadeva. Zato bi moralo Vrhovno 
sodišče pojasniti, zakaj pritožnik kljub načelnemu pravnemu 
mnenju ni bil upravičen do pravnega varstva pred upravnim 
organom, ki je izdal soglasje za moteče ravnanje. Enak učinek 
naj bi imelo stališče Upravnega sodišča, da pritožnik nima 
nobene pravice, ki bi jo lahko branil v upravnem postopku. 
Zato pritožnik meni, da pravice do normalne, običajne rabe 
svoje nepremičnine, ne more braniti niti pred sodišči splošne 
pristojnosti niti v upravnem sporu. Sodnega varstva pravice 
do zasebne lastnine naj pri posegih na javni površini, ki motijo 
normalno, običajno rabo, ne bi bilo. S tem naj bi bilo poseženo 
v prvi odstavek 23. člena Ustave, ki zagotavlja sodno varstvo 
pravic, in četrti odstavek 15. člena Ustave, ki zagotavlja sodno 
varstvo človekovih pravic.

3. Pritožnik je hkrati vložil tudi pobudo za začetek po-
stopka za oceno ustavnosti Zakona o javnih cestah (v na-
daljevanju ZJC). Meni, da je v ZJC pravna praznina, ki je v 
neskladju s 33. in 67. členom Ustave. Zakonodajalec bi moral 
v ZJC, ki ureja javne prometne površine, urediti pravico do 
sosedske rabe javne površine, v obsegu, ki je potreben za 
normalno, običajno rabo nepremičnine. Nepremičnina, ki meji 
na javno prometno površino, bi brez možnosti sosedske rabe 
javne površine postala neuporabna za bivanje.

4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom 
št. Up-267/11 z dne 19. 9. 2012 sprejelo v obravnavo. V skla-
du s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obve-
stilo Vrhovno sodišče, Upravno sodišče in Mestno občino Kranj.

B. – I.
5. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Vrhov-

nega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. 12. 2010, s katerim 
je Vrhovno sodišče zavrglo revizijo, ker je sklenilo, da niso 
izpolnjeni pogoji za dovolitev revizije. Pritožnik zatrjuje krši-
tev 22. člena Ustave. Vrhovno sodišče naj bi očitno napačno 
uporabilo predpis, ki naj v času odločanja prvostopenjskega 
upravnega organa še ne bi veljal. S temi očitki pritožnik zatr-
juje očitno napačno uporabo materialnega prava. Iz sklepa Vr-
hovnega sodišča izhaja, da je presodilo trditveno podlago pri-
tožnika v reviziji, vendar je ocenilo, da ni izkazal razlogov za 
dovoljenost revizije. Vrhovno sodišče je z uporabo ZSPDPO 
zgolj obrazložilo svoje stališče, da pritožnik v reviziji ni izka-
zal, da gre v konkretnem primeru za odločitev o pomembnem 
pravnem vprašanju. Ustavno sodišče ni upravičeno presojati, 
ali Vrhovno sodišče pravilno, tj. zakonito uporablja določbe 
Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 
in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1) o dovoljenosti revizije.1 

1 Takšno stališče je Ustavno sodišče že sprejelo v sklepu 
št. Up-858/08 z dne 3. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 62/08, in OdlUS 
XVII, 96).

Zgolj dejstvo, da se pritožnik ne strinja s stališči Vrhovnega 
sodišča, ne more utemeljiti zatrjevane kršitve človekove pra-
vice iz 22. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče ustavno 
pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z 
dne 9. 12. 2010 zavrnilo (1. točka izreka).

B. – II.
6. V obravnavanem primeru so predmet ustavnih pritožb 

odločitve sodišč o pritožnikovi pravici do udeležbe v postop-
ku, v katerem je občina dovolila uporabo javne prometne 
površine za izvedbo javne prireditve. Mestna občina Kranj je 
organizatorju javnih prireditev Veseli december 2006, Veseli 
december 2008 in Kranfest 2009 dovolila uporabo več trgov 
in ulic v starem mestnem jedru Kranja. Med drugimi tudi 
uporabo območja Glavnega trga, ki meji na nepremičnine v 
lasti pritožnika. Glavni trg je obsegal del parcele št. 966/1, 
k. o. Kranj,2 ki je v lasti Mestne občine Kranj. Glavni trg je bila 
zbirna mestna cesta (6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, Uradni list RS, 
št. 3/04 in 42/06)3 in območje za pešce (prvi odstavek 4. člena 
Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini 
Kranj, Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08 in 121/08). 
Sporna nepremičnina je bila javna cesta.

7. Pritožnik izpodbija dva sklepa Vrhovnega sodišča in 
sodbo Upravnega sodišča. V prvem postopku (Veseli decem-
ber 2006) je Upravno sodišče sprejelo stališče, da uporabniki 
javne prometne površine v primeru začasne zapore te površi-
ne ne varujejo svojih pravnih temveč dejanske koristi. Navedlo 
je, da v ZJC, Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS, št. 20/00, 20/06, 70/07 in 82/12 – v nadaljeva-
nju Odlok) in v zakonu, ki je urejal varnost cestnega prometa, 
ni mogoče najti določb o zavarovanju koristi uporabnikov jav-
ne prometne površine v primeru začasne zapore te površine. 
Uveljavljanje dejanske koristi pa pritožniku ne daje pravice do 
udeležbe v postopku. V drugem (Veseli december 2008) in 
tretjem postopku (Kranfest 2009) je Vrhovno sodišče sprejelo 
stališče, da je Mestna občina Kranj z javno površino, ki je v 
njeni lasti, razpolagala s civilnopravnim aktom in je s tem iz-
vrševala svojo lastninsko in iz nje izhajajočo upravljavsko pra-
vico na lastnem stvarnem premoženju v skladu z ZSPDPO. 
Navedeni zakon naj oddaje stvarnega premoženja občine v 
brezplačno uporabo ne bi urejal kot upravne zadeve. Na tej 
podlagi je Vrhovno sodišče zavrnilo pritožnikov očitek o kršitvi 
pravice do sodelovanja v postopku.

8. Pritožnik meni, da je v obravnavanih postopkih varo-
val svojo pravico do uporabe javne ceste in da ima v skladu 
z 22. členom Ustave pravico do sodelovanja v postopkih, v 
katerih občina kot lastnica javnega dobra dovoli tretji osebi 
uporabo javne ceste, ki je drugačna od osnovnega namena 
javne ceste. Pritožnik meni, da sta Upravno sodišče in Vrhov-
no sodišče s stališči, navedenimi v prejšnji točki obrazložitve 
te odločbe, posegli v pravico iz 22. člena Ustave.

9. Ustava v 22. členu vsakomur zagotavlja enako varstvo 
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi držav-
nimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih poo-
blastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih 
interesih. Pravica iz 22. člena Ustave posamezniku zagotavlja 
možnost, da se udeležuje postopka, v katerem se odloča o 
njegovi pravici, dolžnosti ali pravnem interesu.4 Bistveno za 
pravico do sodelovanja v postopku torej je, da zagotavlja 
posamezniku, da kot subjekt sodeluje v postopkih, v katerih 

2 Parcela je bila razdeljena na dve novi parceli št. 966/3 in 
966/4, obe k. o. Kranj.

3 Z uveljavitvijo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Me-
stni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/12) je Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj prenehal 
veljati.

4 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-17/95 z dne 4. 7. 
1996 (OdlUS V, 182), št. Up-84/94 z dne 11. 7. 1996 (OdlUS V, 184) 
in št. Up-29/98 z dne 26. 11. 1998 (OdlUS VII, 243).
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varuje svoje pravice ali pravne interese, in tako vpliva na 
vsebino odločitve. V okviru 22. člena Ustave je varovan tudi 
pravni interes posameznika. Varstvo je zagotovljeno tistim 
interesom, ki so ovrednoteni kot pravno relevantni in so kot 
takšni predmet pravnega varstva.5 Kateri so pravno relevan-
tni interesi posameznika, opredeljuje relevantna konkretna 
pravna ureditev. Presoja, kateri konkretni interes je varovan, 
je stvar razlage te ureditve.

10. Javne ceste je v času odločanja pristojnih organov 
urejal ZJC.6 Na podlagi drugega odstavka 2. člena ZJC so bile 
javne ceste javno dobro izven pravnega prometa.7 V 2. čle-
nu Odloka je določeno, da so občinske ceste javno dobro. 
Nepremičnina, na kateri so potekale javne prireditve, je bila 
kategorizirana zbirna mestna javna cesta. Zato je bila javno 
dobro. To značilnost sporne nepremičnine je treba upoštevati 
pri presoji, ali relevantni predpisi posamezniku podeljujejo 
pravico ali varujejo njegov interes, ki ga lahko posledično 
uveljavlja in varuje v upravnem postopku ter upravnem sporu 
ali drugem postopku sodnega varstva.8

11. Ustava pojma javnega dobra ne opredeljuje. Javno 
dobro je opredeljeno v prvem odstavku 19. člena Stvarnoprav-
nega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 – v nadalje-
vanju SPZ), ki določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu 
z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsak-
do. Poglavitni opredelilni element javnega dobra v domačem 
pravnem redu je možnost vsakogar, da ga uporablja v skladu 
z njegovim namenom. Tako rabo SPZ poimenuje splošna 
raba. Bistveno za splošno rabo je, da je anonimna. Njenega 
družbenega namena drugače niti ni mogoče udejanjiti. Ano-
nimnost abstraktnega upravičenja splošne rabe javne ceste 
izključuje obstoj subjektivne pravice posameznika do uporabe 
javne ceste. Vendar za obravnavani primer ni ključno vpraša-
nje pravne narave (anonimne) pravice vsakogar do splošne 
rabe javnega dobra, temveč položaj pritožnika v postopku 
podeljevanja posebne pravice uporabe javnega dobra.

12. Iz besedila prvega odstavka 70. člena Ustave sledi, 
da je poleg splošne rabe javnega dobra,9 kar je bistvena pr-
vina javnega dobra, dopustna tudi posebna pravica uporabe 
javnega dobra. Posebne pravice uporabe javnega dobra opre-
deljujejo uporabo, ki je izven osnovnega namena stvari. Vse-
bina te pravice je v posebnem načinu rabe javnega dobra, ki 
pripada samo upravičenemu posamezniku in ki lahko omejuje 
splošno rabo drugih.10 Iz prvega odstavka 70. člena Ustave 
izhaja, da se posebna pravica uporabe na javnem dobru lahko 
pridobi, (1) če tako določa zakon in (2) pod pogoji, ki jih določa 
zakon. Zakonodajalec je po prvem odstavku 70. člena Ustave 
pooblaščen v zakonu urediti dopustne oblike posebne rabe ter 

5 M. Pavčnik, Teorija prava, 4. pregledana in dopolnjena 
izdaja, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 157.

6 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v na-
daljevanju ZCest-1) je deloma razveljavil ZJC.

7 V 2. točki prvega odstavka 14. člena ZJC je bilo določeno, 
da je javna cesta tista prometna površina, ki jo pristojni organ v 
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto 
določene kategorije. Javna cesta pridobi status javnega dobra na 
podlagi kategorizacije (M. Krisper Kramberger, Javno dobro v novi 
pravni ureditvi, Pravna praksa, št. 395 (1998), str. 17). Okoliščina, 
da to pravno dejstvo ni vpisano v zemljiško knjigo, ni pomembna. 
Pravni režim, ki velja za javno dobro, nastane že z objavo predpisa 
o določitvi nepremičnine za javno dobro in obstaja neodvisno od 
dejstva, ali je to vpisano v zemljiško knjigo. Vpis tega dejstva v ze-
mljiško knjigo ne povzroči nobenih učinkov (povzeto po M. Tratnik, 
R. Venčur, Javno dobro, Pravna praksa, št. 38 (2010), str. 22).

8 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1850/08 z 
dne 5. 5. 2010 (Uradni list RS, št. 47/10). 

9 Iz prvega odstavka 70. člena Ustave ne izhaja, da bi bila 
splošna raba javnega dobra ustavna pravica. Primerjaj s sklepom 
Ustavnega sodišča št. U-I-226/04 z dne 1. 12. 2005 (OdlUS XIV, 
89). 

10 M. Juhart, M. Tratnik, R. Venčur, Stvarno pravo, GV Založ-
ba, Ljubljana 2007, str. 75.

način in postopek pridobitve te pravice. Na ta način Ustava na 
posreden način izraža pomen javnega dobra. Splošno rabo 
javnega dobra je tako dopustno omejiti zgolj z zakonsko dolo-
čenimi posebnimi pravicami uporabe in na način, ki ga določa 
zakon. S pogoji, predpisanimi v zakonu, je hkrati opredeljen 
in omejen prostor odločanja o ustanavljanju posebne pravice 
uporabe javnega dobra za organ oblasti, ki upravlja z javnim 
dobrom. Smisel zakonskih norm, ki opredeljujejo možnost 
ustanovitve posebne pravice uporabe na javnem dobru in 
pogoje za njeno ustanovitev, ni le v opredelitvi (abstraktne) 
možnosti ustanovitve tovrstne pravice v korist določene ose-
be, temveč hkrati tudi v uravnoteženju (raznolikih) interesov 
na področju zagotavljanja splošne rabe javnega dobra z inte-
resom, ki se zasleduje z abstraktno zagotovljeno možnostjo 
ustanovitve pravice do posebne rabe. Ustava v zvezi s tem 
določa, da mora biti javni interes izražen (pa tudi varovan) z 
zakonsko normo.

13. Država oziroma lokalna skupnost imata pri upravlja-
nju z javnim dobrim, ki je v njuni lasti, dvojno vlogo. Nastopata 
hkrati v vlogi lastnika in v vlogi oblastvenega organa, ki je za-
vezan z opredelitvijo javnega interesa v zakonski normi. V vlo-
gi lastnika morata dopustiti, da javno dobro ob enakih pogojih 
v skladu z njegovim namenom uporablja vsakdo v obsegu, ki 
ga je določil zakon. Po drugi strani pa morata država oziroma 
lokalna skupnost v vlogi oblastvenega organa v postopku kon-
kretizacije zakonsko opredeljene posebne pravice uporabe 
javnega dobra zagotoviti, da se bo ta pravica pridobila pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Zakon podeljuje organom oblasti 
pooblastilo do ustanovitve posebne pravice uporabe javnega 
dobra in jih hkrati omejuje.

14. V konkretnem primeru je, kot je že bilo obrazloženo, 
navedena vprašanja uredil ZJC. V prvem odstavku 2. člena 
ZJC je bilo določeno, da so javne ceste površine splošnega 
pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja 
na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne 
ceste in varnost prometa na njih. S tem je zakonodajalec do-
ločil obseg splošne rabe javne ceste. V ZJC so urejene tudi 
posebne pravice uporabe javne ceste. Med drugimi posebnimi 
pravicami uporabe je urejena tudi posebna pravica uporabe 
glavne ali regionalne ceste za izvedbo športne ali druge pri-
reditve (tretji odstavek 64. člena ZJC).11

15. V obravnavanem postopku je bila dovoljena izvedba 
javne prireditve na občinski javni cesti. Zato so za presojo 
položaja pritožnika relevantne tudi določbe, ki urejajo poseb-
ne pravice uporabe občinskih javnih cest. S prvim odstavkom 
82. člena ZJC je zakonodajalec pooblastil lokalno skupnost, 
da pod pogoji, ki jih določa zakon, uredi posebne pravice 
uporabe občinskih javnih cest.12 Na tej podlagi je Mestna 
občina Kranj sprejela Odlok, v katerem je uredila varstvo 
občinskih cest in prometa na njih (druga alineja 1. člena 
Odloka) ter postopke in pogoje za posege v občinske ceste 
in druge javne prometne površine (četrta alineja 1. člena 
Odloka). Iz 39. člena Odloka izhaja, da je za občasne ali 
začasne omejitve uporabe občinskih cest ter drugih javnih 
prometnih površin bilo treba pridobiti soglasje pristojnega 
občinskega organa. V skladu s tretjo in četrto alinejo prvega 
odstavka 39. člena Odloka je bilo takšno soglasje treba 
pridobiti tudi za izvajanje športnih, kulturnih in drugih prire-
ditev ter za postavitev kioskov, stojnic in drugih oblik širjenja 
gostinske, trgovske ali druge gospodarske in negospodarske 
dejavnosti. V 53. in 54. členu Odloka je bilo urejeno dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo oziroma omejitev prometa 

11 V skladu s četrtim odstavkom 64. člena ZJC športne in 
druge prireditve na avtocestah in hitrih cestah, zaradi katerih bi bilo 
treba popolno zapreti promet, niso bile dovoljene.

12 V prvem odstavku 82. člena ZJC je bilo določeno, da obči-
na sprejme odlok o občinskih cestah, v katerem uredi upravljanje, 
graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter nadzorstvo nad 
občinskimi cestami, in kategorizira občinske ceste najkasneje v 
enem letu po uveljavitvi tega zakona.
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na občinski cesti. Dovoljenje je bilo treba pridobiti tudi za 
športne in druge prireditve na njej ali ob njej, kadar izvedba 
prireditve vpliva na varnost udeležencev v prometu. Izda ga 
pristojni občinski organ. V prvem odstavku 15. člena Odloka 
o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj, 
z naslovom Omejitve prometa ob posebni rabi ceste, je bilo 
določeno, da mora organizator javne prireditve na cesti ali 
ob cesti, zaradi katere je treba omejiti, preusmeriti ali prepo-
vedati promet, pridobiti dovoljenje za začasno preusmeritev, 
omejitev ali prepoved prometa v skladu z določili odloka o 
občinskih cestah. Iz navedenega izhaja, da so ZJC, Odlok 
in Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni 
občini Kranj dopuščali posebno rabo javne ceste za izvedbo 
javnih prireditev. Prireditelj javne prireditve v Mestni občini 
Kranj je moral glede na vrsto javne prireditve pridobiti ali 
soglasje ali dovoljenje pristojnega občinskega organa za 
uporabo občinske javne ceste, o katerem se je odločalo v 
upravnem postopku.

16. Lokalna skupnost je v postopku odločanja o poseb-
ni pravici uporabe javnega dobra zavezana spoštovati ZJC 
in splošne akte, ki jih je sama sprejela na njegovi podlagi; 
to velja tudi za javnopravni interes, izražen v zakonskih nor-
mah, pri čemer ga soopredeljujejo mnogi soodvisni interesi 
posameznikov. Lokalna skupnost je v javnopravnem interesu 
dolžna na eni strani zagotavljati splošno rabo javnih cest, ki 
so javno dobro, in na drugi strani, prav tako v javnopravnem 
interesu (in ne le v interesu osebe, ki si prizadeva pridobiti 
posebno pravico uporabe na javnem dobru), omogočiti pod 
pogoji, ki jih določa zakon, ustanovitev pravice do posebne 
rabe javnega dobra. Ker imajo lahko norme, ki opredeljujejo 
pravico do posebne rabe javnega dobra za izvedbo javne pri-
reditve in pogoje za pridobitev te pravice, v razmerju do splo-
šne rabe javnega dobra omejevalen pomen, tem normam ni 
mogoče na splošno odreči vsebin, katerih namen je v okviru 
javnopravnega interesa varstvo posameznikovega interesa, 
četudi iz splošne rabe javne ceste ni mogoča izpeljava su-
bjektivne pravice konkretnega posameznika. Če je takšen 
namen iz norme razviden, ni mogoče zanikati upravičenja 
posameznika, da od organov oblasti v okviru javnopravnega 
interesa, izraženega v zakonski normi, zahteva spoštovanje 
njegovega interesa. Odgovor na vprašanje, ali se konkre-
tni posameznik upravičeno sklicuje na pravno zavarovani 
položaj, bo odvisen od odgovora na vprašanje o pristnosti 
in dejanskosti posameznikove potrebe po doslednem spo-
štovanju zakonskih pogojev za ustanovitev posebne pravice 
uporabe javnega dobra, ki izražajo javnopravni interes na 
tem področju. Tovrstno potrebo lahko utemelji vpliv, ki ga ima 
omejitev splošne rabe javne ceste s pravico posebne rabe 
dejansko na izvrševanje kakšne posameznikove pravice. V 
takih primerih zasebnega interesa posameznika ni mogoče 
razločiti od javnopravnega interesa, da je posebna pravica 
uporabe podeljena zgolj pod pogoji in po postopku, ki jih 
določa zakon ali splošni akt lokalne skupnosti. S tovrstnim 
kontekstom opredeljeni položaj in skozenj izraženi varovani 
interes posamezniku omogočata zahtevati zgolj spoštovanje 
pravil, ki opredeljujejo abstraktno upravičenje do ustanovitve 
posebne pravice uporabe javnega dobra, ne omogoča pa 
mu uveljavljanje določene vsebine odločitve kot pri javni 
pravici.13,14

17. Pravni interes posameznika se izrazi v formalni 
pravici sodelovati v upravnem postopku, v katerem oblast-

13 Podobno o javnopravnem interesu posameznika E. Ker-
ševan, Uprava in sodni nadzor, Pravna fakulteta, Ljubljana 2004, 
str. 80–83. 

14 Udeležba oziroma vstop v postopek na podlagi zgolj za-
trjevane uporabe javnega dobra bi odprla vrata oviranju oziroma 
zavlačevanju upravnih postopkov z zlorabo procesnih pravic s 
strani oseb, ki javnega dobra dejansko ne uporabljajo (Podobno o 
pravnem interesu stranskega udeleženca  Z. Štucin v: J. Breznik 
(red.), Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, GV 
Založba, Ljubljana 2008, str. 178).

ni organ odloča o pravici tretje osebe do posebne pravi-
ce uporabe javnega dobra. V skladu s četrtim odstavkom 
43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP) mora oseba, ki zahteva 
udeležbo v postopku v svoji vlogi navesti, v čem je njen pravni 
interes (stranski udeleženec). Pravni interes ima tisti, ki varu-
je kakšno svojo pravno korist v upravni stvari, ki je predmet 
upravnega postopka, in kolikor jo v tem upravnem postopku 
sploh lahko varuje. Obstajati mora torej določeno razmer-
je stranskega udeleženca do upravne stvari, ki je predmet 
konkretnega upravnega postopka. To razmerje vzpostavlja 
materialni predpis, iz katerega je razvidno tudi, ali ima ozi-
roma kdo ima lahko kakšno pravno korist v upravni stvari, o 
kateri se odloča v upravnem postopku.15 Pravna korist mora 
biti osebna in neposredna. Iz prejšnje točke obrazložitve že 
izhaja, da je lahko namen norm, ki urejajo podelitev posebne 
pravice uporabe javne ceste za izvedbo javne prireditve, tudi 
varovanje posameznikovega interesa, da je posebna pravica 
uporabe javne ceste podeljena pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Če je tako in če uporabnik javne ceste izkaže, da ima omejitev 
splošne rabe javne ceste s pravico posebne rabe neposreden 
vpliv na izvrševanje drugih njegovih pravic, bo s tem lahko 
utemeljil osebno in neposredno pravno korist. Upravni organ 
mora torej v postopkih podelitve posebne pravice uporabe 
javne ceste obstoj pravne koristi posameznika presojati od 
primera do primera.

18. Upravno sodišče je v prvem postopku (Veseli de-
cember 2006) zavzelo stališče, da koristi, ki jih ima pritožnik 
z uporabo javne površine, niso oprte na določbe zakonov ali 
podzakonskih aktov in da zato ne gre za pravne, temveč zgolj 
za dejanske koristi. Kot že izhaja iz obrazložitve te odločbe, 
je interes uporabnika javne ceste, da je posebna pravica 
uporabe podeljena le pod pogoji in po postopku, ki ga določa 
zakon ali splošni akt lokalne skupnosti, lahko pravno varovan. 
Naveden interes lahko posameznik pod določenimi pogoji 
varuje v upravnem postopku, v katerem lokalna skupnost do-
voli posebno rabo občinske javne ceste, oziroma v upravnem 
sporu. Pritožnik je zatrjeval, da je lastnik nepremičnin ob Glav-
nem trgu. Posebna pravica uporabe, ki je obsegala postavitev 
objektov na javno cesto in izvedbo javne prireditve, naj bi po 
stališču pritožnika glede na značilnosti spremljajočih objektov 
in način njihove postavitve tako omejila splošno rabo javne 
ceste, da naj bi znatno okrnila normalno uživanje objektov 
v njegovi lasti in pravico bivanja. Ker po stališču Upravnega 
sodišča uporabnik javne ceste v spornih postopkih nikoli ne 
more varovati svojih pravnih koristi in zato posledično prito-
žnik nikoli ne more imeti pravice udeleževati se postopka, v 
katerem oblastni organ odloča o podelitvi posebne pravice 
uporabe javne ceste, Upravno sodišče ni presojalo, ali pri-
tožnikove trditve morda utemeljijo pravno korist pritožnika. 
S tem je kršilo 22. člen Ustave.

19. Vrhovno sodišče je v drugem (Veseli december 
2008) in tretjem postopku (Kranfest 2009) sprejelo stališče, da 
je Mestna občina Kranj pri oddaji javne ceste s civilnopravno 
pogodbo zgolj izvrševala svojo lastninsko pravico. To stališče 
ne upošteva, da je sporna nepremičnina javno dobro in da je 
bila po izrecni določbi zakona izven pravnega prometa.16 (Že) 
zato ni prepuščena klasični individualni oblasti posameznega 
nosilca lastninske pravice in na tej ni mogoče utemeljevati 
svobode odločanja organa oblasti o ustanovitvi posebne pra-
vice uporabe. Pogoji, predpisani v zakonu in splošnem aktu 
lokalne skupnosti za pridobitev posebne pravice do uporabe 
javnega dobra (in ne lastninska pravica), opredeljujejo poo-
blastila organa oblasti pri odločanju o ustanavljanju posebne 
pravice uporabe javnega dobra. Ker Vrhovno sodišče tega ni 

15 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-165/09 z dne 
3. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 20/11).

16 Glej drugi odstavek 2. člena ZJC.
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upoštevalo, tudi ni presojalo, ali je Mestna občina Kranj sploh 
pravno učinkovito izrazila soglasje za ustanovitev posebne 
pravice uporabe v civilnopravni pogodbi. Glede na to ni pre-
sojalo, ali bi pritožnik v teh postopkih lahko varoval kakšne 
svoje pravne koristi. S takšnim stališčem je Vrhovno sodišče 
kršilo 22. člen Ustave.

20. Zato je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo Uprav-
nega sodišča in sklepa Vrhovnega sodišča razveljavilo in 
zadeve vrnilo sodiščema v novo odločanje (2. točka izreka). 
Sodišči bosta morali v ponovljenem postopku presojati položaj 
pritožnika ob upoštevanju stališč, ki izhajajo iz te odločbe. Ker 
je Ustavno sodišče ugodilo ustavni pritožbi že iz navedenih 
razlogov, drugih zatrjevanih kršitev ni presojalo.

B. – III.
21. Izpodbijani predpis je med postopkom pred Ustavnim 

sodiščem v delu, ki mu nasprotuje pobudnik, prenehal veljati. 
Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na 
podlagi 47. člena ZUstS lahko presoja neveljavne predpise, 
če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezako-
nitosti. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Ustavno 
sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni 
list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 87) sprejelo stališče, da se 
lahko tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustav-
nosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati 
že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda 
vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, 
izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno 
pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS.

22. Pobudnik utemeljuje pravni interes z vloženo ustav-
no pritožbo. Predmet ustavnih pritožb so posamični akti, v 
katerih so sodišča odločala o položaju uporabnika splošne 
rabe javnega dobra v postopkih, v katerih oblastveni organ 
dovoli posebno rabo javnega dobra. Pobudnik zatrjuje, da 
je ZJC v neskladju s 33. in 67. členom Ustave, ker ne ureja 
varstva pred onemogočanjem splošne rabe s strani tretjih 
oseb in varstva lastnikov nepremičnin, ki mejijo na javno 
dobro, zoper imisije, ki izhajajo iz javnega dobra. Navedeni 
vprašanji pa nista predmet teh ustavnih pritožb. To pomeni, 
da tudi morebitna ugoditev pobudi na način, ki jo predlaga 
pobudnik, ne bi mogla vplivati na drugačno odločitev v kon-
kretnih postopkih. Zato pobudnik z vložitvijo ustavne pritožbe 
še ne izkazuje pravovarstvene potrebe iz 47. člena ZUstS za 
začetek postopka za oceno ustavnosti ZJC. Ustavno sodišče 
je pobudo zavrglo (3. točka izreka).

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

tjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS v 
sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki 
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ja-
dranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo in tretjo točko izreka je sprejelo 
soglasno. Drugo točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti 
enemu. Proti je glasovala sodnica Klampfer.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
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OBČINE
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 

dopolnitev prostorskega načrta
Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje (v nadaljeva-

nju besedila: OPN) je stopil v veljavo 13. 2. 2013. V obdobju 
po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve je občina 
prejela številne nove pobude s strani zainteresiranih pravnih 
in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo 
namenske rabe, ki pa jih v procesu priprave OPN ni več bilo 
moč obravnavati oziroma jih vključiti v postopek. Pobude se 
nanašajo na naslednje vsebinske sklope:

– pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani 
Občine Grosuplje, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter dru-
ge pobude v javnem interesu;

– pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani 
občanov in drugih fizičnih ali pravnih oseb;

– pobude za širitev in selitev kmetij ter njihovih dejavnosti;
– pobude za izvzem delov območij naselij iz stavbnih 

zemljišč;
– pobude, pri katerih gre za uskladitve z dejanskim stanjem;
– sprememba izvedbenih pogojev v tekstualnem delu;
– določitev prostorskih izvedbenih pogojev na nekaterih 

območjih, kjer ti še niso določeni.
V procesu izvajanja OPN se je izkazalo, da so v tekstu-

alnem in grafičnem delu OPN določena neskladja ter neustre-
zna določila pretežno redakcijske narave oziroma potrebe po 
jasneje definiranih določilih.

Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na 
določila besedilnega in grafičnega dela OPN.

Na podlagi navedenih razlogov Občina Grosuplje pričenja 
s postopkom sprememb in dopolnitev OPN Občine Grosuplje.

3. Območje prostorskega načrta
Območje sprememb OPN se nanaša na podane pobude 

ter odpravljanje napak pri določanju namenske rabe v postopku 
sprejemanja OPN. Območje sprememb se nanaša na celotno 
območje občine.

Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage 

ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z 
ZPNačrt in splošnimi smernicami, prvimi mnenji oziroma dru-
gimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

5. Roki za pripravo prostorskega načrta

Faza Roki

Izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN 

30 dni po sprejetih stališčih 
do pobud

Pridobitev prvih mnenj na 
spremembe in dopolnitve OPN 
in pridobitev odločbe o CPVO

30 dni po oddaji vloge

Priprava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN

30 dni po pridobitvi vseh 
prvih mnenj

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega 
osnutka SD OPN 

8 dni po objavi javnega 
naznanila, traja 30 dni

Priprava in sprejem stališč do 
pripomb ter predlogov z javne 
razgrnitve 
in obravnave 

30 dni po končani javni 
razgrnitvi 

Izdelava predloga SD OPN 
na osnovi potrjenih stališč do 
pripomb

30 dni od potrditve stališč 

Pridobitev drugih mnenj 
nosilcev urejanja prostora 30 dni 

BRASLOVČE

1298. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče 
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 
27. redni seji dne 23. 4. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Braslovče za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče 

za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2013 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za 
leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-
nih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrto-
vanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2013 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/4/2014
Braslovče, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

GROSUPLJE

1299. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Grosuplje

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 34. člena 
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan 
Občine Grosuplje dne 23. aprila 2014 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta  
Občine Grosuplje

1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 8/13).
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Faza Roki

Izdelava dopolnjenega predloga 
SD OPN 

30 dni po prejemu vseh 
mnenj

Sprejem sprememb in 
dopolnitev odloka OPN naslednja seja OS

Objava odloka o spremembah 
in dopolnitvah OPN v uradnem 
glasilu

po sprejemu na seji

6. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN so-

delujejo:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kme-

tijstvo;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za goz-

darstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Zavod za gozdove Slovenije;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 

okolje;
6. Zavod RS za varstvo narave;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

infrastrukturo;
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

promet;
11. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

energijo;
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko;
14. Telekom Slovenije d.d.;
15. Elektro Ljubljana;
16. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.;
17. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o..
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne 

nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže 
potreba po vključitvi in sodelovanju.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti po-
stopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je 
izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, 
pripravljavec zagotovi izdelavo okoljskega poročila.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Ob-

čina Grosuplje.
Stroške priprave strokovnih podlag in utemeljitev posa-

mičnih individualnih investicijskih pobud ali drugih sprememb 
OPN, ki se nanašajo na utemeljitev in obrazložitev investicijske 
namere na posamični lokaciji in bodo zahtevane v postopku 
priprave OPN nosi pobudnik spremembe OPN za predlagano 
lokacijo.

8. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-do-
kumenti.html in začne veljati naslednji dan po objavi. Posreduje 
se ga ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.

Št. 3505-0003/2012
Grosuplje, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1300. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta gospodarska 
cona Jug in njegovega okoljskega poročila

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju 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 Grosuplje objavlja

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

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
gospodarska cona Jug in njegovega  

okoljskega poročila

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

drobnega prostorskega načrta gospodarska cona Jug, ki ga 
je izdelal Topos d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto 
in okoljskega poročila, ki ga je izdelal Oikos d.o.o., Mestni trg 
19, 1240 Kamnik (v nadaljevanju: OPPN in OP) bo potekala v 
času od ponedeljka 12. maja do vključno torka 10. junija 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.

Gradivo za OPPN in OP bo javno dostopno na spletni stra-
ni Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html.

2. Kraj in čas javne obravnave: 
Javna obravnava OPPN in njegovega okoljskega poročila 

bo potekala v Dvorani družbenega doma, Taborska cesta 1, 
1290 Grosuplje, v sredo 28. maja 2014 ob 17. uri.

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

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku 
OPPN in OP lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina 
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN 
GC JUG in OP 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.

5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se ga 
tudi na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/pro-
storski-dokumenti.html.

Št. 35005-0004/1999
Grosuplje, dne 23. aprila 2014

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

KRANJ

1301. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Kranj za leto 2013

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
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109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 
99. ter 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 23. 4. 
2014 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Mestne občine Kranj za leto 2013

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Me-

stne občine Kranj za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge 
prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2013 realizirani v 
naslednjih zneskih:

v EUR
Konto Opis 2013
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 45.071.821
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 41.547.470

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 35.197.035
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 27.032.304
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 7.321.120
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 843.368
706 DRUGI DAVKI 243

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 6.350.435
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 4.695.762
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 17.941
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 396.321
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 117.348
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.123.063

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 227.907
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 6.587
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 221.320

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 926.955
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 2.820
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 924.135

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.250.339
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.252.899
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 997.440

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787) 119.150

787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 119.150

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 44.987.093

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 12.957.492

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 2.521.275

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 399.041

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 8.828.363

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 294.813

409 REZERVE 914.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 21.389.486

410 SUBVENCIJE 1.353.310

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 9.107.351

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.558.272

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 9.370.553

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 9.299.070

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 9.299.070

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 1.341.045

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 187.220

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.153.825

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 84.728

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 163.851

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 134.204

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 29.647

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

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 163.851

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.106.667

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.106.667
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) 
= (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –858.088

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) –1.106.667

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –84.728

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 8.400.414

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 0

3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi 

izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 252.637.972 EUR, 
so priloga tega odloka.

4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 

v višini 640.758 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2014.

5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega 

sklada na dan 31. 12. 2013 v višini 291.002 EUR se prenesejo 
med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 
2014.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa prora-

čuna Mestne občine Kranj za leto 2013 je priloga tega odloka. 
Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih 
terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2013.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-5/2014-19
Kranj, dne 23. aprila 2014

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

Zanj
Podžupanja

Mestne občine Kranj
Nada Mihajlović l.r.

LITIJA

1302. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 23. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 
120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 
in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji z dne 
16. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1) k.o. 1836 Kresnice: 1057/4, 182/1, 1050/4 in 199/6,
2) k.o. 1837 Kresniški vrh: 1543/3 in 1543/4.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovi-
tveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra nato 
poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na ne-
premičninah iz 1. točke tega sklepa v zemljiško knjigo izbrisalo 
zaznambo o javnem dobru.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-72
Litija, dne 16. aprila 2014

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

1303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 21. člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 
120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 
in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji z dne 
16. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom se pridobi status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1. k.o. 1832 Sava: 1524,
2. k.o. 1838 Litija: 378/1,
3. k.o. 1836 Kresnice: 981/8, 193/6, 25/2, 22/17, 10/6,
4. k.o. 2656 Ribče: 1297/1, 1316/1, 529/13, 530/7, 713/7, 

725/16, 610/1,
5. k.o. 1835 Hotič: 1339/169, 1339/168, 1366/32, 1388/34, 

1366/31, 1364/11, 1360/3, 1388/34, 1550/1, 1550/2, 1339/109, 
1339/110, 1339/111, 1339/108, 431/5, 1047/3, 1566/1, 1591/13, 
1591/12, 1591/4, 1048/8, 1591/5, 1399/10, 1399/4, 1394/10, 
1339/170, 1339/4, 1339/25, 1339/164, 1345/48,

6. k.o. 1832 Vače: 47/1, 63/2, 61/3, 62/3, 62/4,
7. k.o. 1844 Vodice: 934/4,
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8. k.o. 1853 Okrog: 1068/5, 1069/4,
9. k.o. 1845 Moravče: 1091/1, 2577/1, 2591/1,
10. k.o. 1842 Dole pri Litiji: 2068/8, 17/1, 27, 35/3.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugoto-
vitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na 
nepremičninah iz 1. točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisalo 
zaznambo o javnem dobru.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-74
Litija, dne 16. aprila 2014

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA

1304. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo 
posledic škode ob žledu in poplavah februarja 
2014

Na podlagi 49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 
101/13), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in 
drugega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne ob-
čine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13 in 6/14) 
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 14. 4. 
2014 sprejel

O D L O K
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic 

škode ob žledu in poplavah februarja 2014

1. člen
Ta odlok določa upravičence, višino, pogoje in merila 

za dodelitev finančne pomoči iz sklada proračunske rezerve 
Mestne občine Ljubljana fizičnim osebam, ki so utrpele škodo 
ob žledu in v poplavah februarja 2014 na premoženju v in na 
stanovanjih in stanovanjskih stavbah na območju Mestne ob-
čine Ljubljana (v nadaljevanju: fizične osebe).

2. člen
Upravičenec do finančne pomoči na podlagi tega odloka 

je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana v 

stanovanju ali stanovanjski stavbi, za katero je prijavljena ško-
da ob žledu in poplavah februarja 2014, in je škoda ocenjena 
z aplikacijo AJDA,

– da je lastnik, najemnik ali drug upravičen uporabnik 
stanovanja ali stanovanjske stavbe iz prejšnje alineje, katere 
gradnja ne predstavlja nedovoljenega posega v prostor.

Upravičenec mora oddati vlogo za dodelitev finančne 
pomoči na podlagi tega odloka najkasneje v roku 30 dni po 
uveljavitvi tega odloka na Oddelek za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, ter predložiti:

– dokazilo o lastništvu stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
če ni razvidno iz zemljiške knjige, ali najemno pogodbo za na-
jem stanovanja ali stanovanjske stavbe v času žleda in poplav 
februarja 2014 ali drugo dokazilo o pravici uporabe stanovanja 
ali stanovanjske stavbe v času žleda in poplav februarja 2014 in

– navedbo podatkov o gradbenem dovoljenju (številka, 
datum izdaje in organ, ki je gradbeno dovoljenje izdal) za stano-
vanjske stavbe, grajene po letu 1967, ali navedbo leta gradnje 
stanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 1967.

V primeru solastništva ali souporabe stanovanja ali eno-
stanovanjske stavbe je do finančne pomoči upravičen le en 
solastnik ali souporabnik, pri čemer se ostali solastniki ali 
souporabniki s podpisom izjave strinjajo, da vlogo predloži in 
pridobi sredstva z izjavo določen solastnik ali souporabnik.

3. člen
Upravičencem se dodeli finančna pomoč na podlagi tega 

odloka do skupne višine 30.000 eurov.

4. člen
Upravičencem se dodeli finančna pomoč v višini 30 % 

ocenjene škode po aplikaciji AJDA ali 250 eurov, kolikor je to 
bolj ugodno za upravičenca, vendar največ 5.000 eurov na 
stanovanje ali enostanovanjsko stavbo.

5. člen
O dodelitvi finančne pomoči na podlagi tega odloka odlo-

ča mestna uprava Mestne občine Ljubljana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 843-20/2014-2
Ljubljana, dne 14. aprila 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

NOVO MESTO

1305. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Novo mesto za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine 
Novo mesto na 28. redni seji 17. 4. 2014 sprejel 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Novo mesto za leto 2013

1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun 

proračuna Mestna občine Novo mesto za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto 

za leto 2013 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge 
prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci 
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter 
računu financiranja.
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3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013  

v višini 122.044 EUR  se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2014.

4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega 

računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 
10/06, 8/07 in 102/10).

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna  Mestne občine 

Novo mesto za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 4103-2/2013
Novo mesto, dne 17. aprila 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

1306. Odlok o razglasitvi gozdov s  posebnim 
namenom v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega od-
stavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 
13/98 Odl. US, U-I-53/95, 24/99 Odl. US, U-I-51/95, 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 115/06, 110/07, 
61/10 Odl. US: U-I-77/08-14, 106/10, 63/13) in 3. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: 
U-I-166/10-8, 21/13) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine 
Novo mesto na 28. seji dne 17. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o razglasitvi gozdov s  posebnim namenom  

v Mestni občini Novo mesto

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto (v nadaljnjem 

besedilu: razglasitelj) razglaša gozdove s posebnim namenom 

v Mestni občini Novo mesto. Odlok določa območje razglasitve, 
način in omejitve pri gospodarjenju ter opredeljuje nadomestila, 
ki izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja. 

Ti gozdovi imajo izjemno poudarjene naslednje ekološke 
in socialne funkcije: rekreacijsko, estetsko, poučno, higiensko- 
zdravstveno, klimatsko in biotopsko funkcijo. 

Gozdovi s svojo prisotnostjo in delovanjem v neposredni 
bližini Novega mesta bistveno vplivajo na kvaliteto fizičnih in 
psihičnih pogojev bivanja v mestu. Predstavljajo izravnalni 
ekosistem ekstremom urbanega okolja. 

Namen razglasitve gozdov s posebnim namenom je va-
rovanje teh gozdov in ureditev upravljanja ter gospodarjenja 
z njimi.

II. OBMOČJE RAZGLASITVE

2. člen
Površine, ki jih opredeljujemo kot novomeški mestni gozd 

in so predmet razglasitve gozdov s posebnim namenom, pred-
stavljajo gozdni kompleksi MESTNA HOSTA, PORTOVAL, RA-
GOV LOG, DRGANČEVJE, gozd ob potoku ŠAJSER, MAROF, 
ŽABJA VAS, MUHABER in ČEŠČA VAS, katerih skupna povr-
šina je 220,4625 ha, in sicer 47,1239 ha v Portovalu, 28,4394 
ha v Ragovem logu, 68,2223 ha v Mestni hosti, 24,9695 ha v 
Drgančevju, 11,8299 ha ob potoku Šajser, 9,9756 ha na Maro-
fu, 13,3360 ha v Žabji vasi, 2,4248 ha na Muhaberju in 14,1411 
ha v Češči vasi. 

Gozdni kompleksi se nahajajo v naslednjih katastrskih 
občinah: 

a) gozdni kompleks MESTNA HOSTA: 
– KO Bršljin – parcelne številke: 
349/1, 350/1, 350/2 (pot), 350/3, 350/4, 350/5, 352/1 (pot), 

374/1, 374/2, 376, 377/1, 377/2, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 
383/1, 383/2, 409/1 (del), 410/1, 410/3, 410/4 (del), 412/1, 
412/2, 412/3 (del), 413, 414/1 (del), 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, 
417/2, 418/1 (del), 418/2, 418/4 (del), 421/11 (del), poti: 1015/1 
(del), 1016/1, 1016/2 (del), 1017/1, 1017/2, 1020/1, 1020/3 
(del), 1023 (del), 1024/1 (del), 1025/1 (del), 1025/2, 1026, 
1028/2; skupna površina 66,9090 ha; 

– KO Gorenja Straža – parcelne številke:
2066/1 (del), 2064/1 (del), 2059 (del);skupna površina 

1,3133 ha;

skupna površina gozdnega kompleksa: 68,2223 ha; 
b) gozdni kompleks PORTOVAL: 
– KO Šmihel pri Novem mestu – parcelne številke: 
8/1 (del), 8/2 (del), 8/4, 8/5 (del), 8/6 (del), 8/7, 1106/1, 

1106/3, 1107/1, 1122 (del), 1134 (del), 1136/1, 1136/2, 1137/1, 
1137/3, 1140/1, 1140/2, 1140/5, 1143/1, 1143/2, 1144, 1146/1, 
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1146/2, 1149/1, 1149/2, 1151, 1152, 1154/1, 1154/2, 1157/1, 
1157/2, 1159, 1160, 1161, 1162, 1166, 1168, 1169/1, 1170, 
1171, 1174, 1177, 1178, 1181, 1182/1, 1182/2, 1183/1, 1183/2, 
1183/3, 1184/1, 1184/4, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 
1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222/1 (del), 1222/2, 
1222/3, 1223, 1224, 1225, 1227/1, 1227/2, 1228/2, 1228/3 
(del), 1336/1 (del – pot), 1337 (pot), 1338 (del – pot), 1339 (del 
– pot); skupna površina: 47,1239 ha; 

c) gozdni kompleks RAGOV LOG: 
– KO Kandija – parcelne številke: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pot), 8 (pot), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 (pot), 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25 (pot), 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 36, 37, 39 
(del – pot), 40, 112; skupna površina: 26,9679 ha; 

– KO Ragovo – parcelne številke: 
141 (del), 145, 146, 148, 160/3, 1244 (del – pot), 1361; 

skupna površina 1,4715 ha; 
skupna površina gozdnega kompleksa: 28,4394 ha; 

d) gozdni kompleks DRGANČEVJE: 
– KO Ragovo – parcelne številke: 
232/1 (del), 232/2 (del), 238/33, 238/34 (del), 1266/6 (del 

- pot); skupna površina: 24,9695 ha; 
e) gozdni kompleks ob potoku ŠAJSER: 
– KO Smolenja vas – parcelne številke: 
770/1, 770/3, 771/3 (del), 779, 848, 849, 850, 851, 852, 

853; skupna površina: 5,6605 ha; 
– KO Ragovo – parcelne številke: 
221/1, 221/2, 221/3 (del – pot), 1344 (del – vodotok); 

skupna površina: 6,1694 ha; 
skupna površina gozdnega kompleksa: 11,8299 ha;

f) gozdni kompleks MAROF:
– KO Bršljin - parcelna številka:
888/16; skupna površina 1,4665 ha;
– KO Novo mesto - parcelne številke:
4/3, 6/5, 7/4, 71, 141, 465 (del), 466/3, (del), 467/3 (del); 

skupna površina 8,5091 ha;
skupna površina gozdnega kompleksa: 9,9756 ha; 

g) gozdni kompleks ŽABJA VAS:
– KO Ragovo - parcelne številke:
290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 

290/12, 290/13, 290/15, 290/16, 290/17, 290/19, 290/20, 
290/22, 290/24, 290/25, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 
290/30, 403 (del), 404, 405, 407 (del), 408 (del), 414 (del); 
skupna površina 13,3360 ha;

h) gozdni kompleks MUHABER:
– KO Bršljin - parcelne številke:
535/2, 535/6, 538/2, 555/1, 567 (del), 568/1, 568/2 (del), 

568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 568/7, 1151 (del); skupna površina 
2,4248 ha;

i) gozdni kompleks ČEŠČA VAS:
– KO Gorenja Straža - parcelne številke:
1673/3, 1675/3, 1686/2, 1690/2, 1692 (del), 1693/2 (del), 

2104/1 (del), 2110/1 (del), 2115/1 (del), 2115/2, 2116, 2119, 
2125 (del), 2126, 2127 (del), 2134, 2135, 2140, 2141, 2142/3, 
2144, 2145/1, 2145/2, 2145/3, 2147, 2148, 2150/1, 2150/2, 
2151 (del), 2166, 2169 (del), 2170 (del), 2174 (del), 2176, 
2177, 2218/1 (del), 2219/1 (del); skupna površina 14,1452 ha;
skupna površina gozdnega kompleksa: 14,1411 ha.

III. NAČIN GOSPODARJENJA

3. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim name-

nom, se izvaja gospodarjenje, prilagojeno izjemno poudarjenim 
socialnim in ekološkim funkcijam teh gozdov, vendar na način, 
ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije. Določajo ga: 

– gospodarjenje s posameznimi parcelami je podrejeno 
gospodarjenju s celotnim gozdnim prostorom, 

– malopovršinsko ukrepanje in oblikovanje razgibanih 
sestojev, 

– povečevanje in vzdrževanje visokega deleža starega 
drevja in sestojev, 

– počasna, malopovršinska obnova, 
– količina letnega in desetletnega poseka je prilagojena 

vrstam in poudarjenostim ekoloških in socialnih funkcij, 
– ohranjanje in pospeševanje rastlinske in živalske vrstne 

raznolikosti, 
– krepitev stojnosti sestojev,
– ohranjanje drevesnih orjakov ter estetsko zanimivih 

posameznih osebkov in skupin dreves,  
– nega gozdnih robov, 
– postopna renaturalizacija sestojev z močno spremenje-

no ali osiromašeno drevesno sestavo, 
– redno izvajanje potrebnih gojitvenih del, 
– redno vzdrževanje gozdne infrastrukture, 
– redno saniranje poškodb na drevju in gozdni infrastruk-

turi, 
– sanacija divjih odlagališč in redno odstranjevanje smeti, 
– izvajanje sečnje in spravila praviloma v času izven 

vegetacijske dobe,
– uporaba prilagojene tehnike pridobivanja lesa in opre-

me, 
– oblikovanje majhnih rampnih prostorov za zbiranje lesa,
– izvajanje spravila v suhem vremenu, 
– popolni gozdni red.

4. člen
Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v na-

črtih, ki jih v skladu z zakonom izdeluje Zavod za gozdove 
Slovenije. Dolgoročne smernice za gospodarjenje z gozdovi 
v Portovalu, Ragovem logu, Drgančevju, ob potoku Šajser in 
Žabji vasi so opredeljene v tekočem gozdnogospodarskem 
načrtu za gozdnogospodarsko enoto Novo mesto – jug, za 
Mestno hosto, Marof, Muhaber in Češčo vas pa v tekočem goz-
dnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto Novo 
mesto – sever. Podrobni ukrepi in omejitve pri gospodarjenju 
so sestavni del izvedbenih gozdnogojitvenih načrtov.

Za izdelavo gozdnogospodarskih in podrobnih gozdnogo-
jitvenih načrtov obravnavanega območja razglašenih gozdov s 
posebnim namenom je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Novo mesto.

5. člen
Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi (posek, 

spravilo, gojitvena in varstvena dela, izgradnja in vzdrževanje 
gozdne infrastrukture), izvaja lastnik gozda ali drug izvajalec, 
ki ga pooblasti lastnik gozda.

6. člen
Za opremljanje gozdov z infrastrukturnimi objekti za zado-

voljevanje izjemno poudarjenih funkcij se upoštevajo določila 
občinskega prostorskega načrta oziroma veljavnega prostor-
skega akta in soglasje Zavoda za gozdove. 

Izvedbo načrtovanih del naroča in financira Mestna obči-
na Novo mesto.

IV. VARSTVENI REŽIM IN OMEJITVE

7. člen
Gozdovi v območju razglasitve gozdov s posebnim na-

menom so strogo zaščiteni pred spreminjanjem namembnosti. 
Krčitve gozdov so v celoti prepovedane. Izjema dopustnih  
krčitev je izvedba del zaradi gradnje linijskih podzemnih in-
frastrukturnih objektov, ki se izvajajo v skladu s prostorsko 
izvedbenimi pogoji veljavnih prostorskih aktov, pri čemer se pri 
pripravi projektne dokumentacije in izvedbi uskladijo rešitve, ki 
bodo zagotovile minimalno krčitev gozda in njegovo pogozditev 
v zaključni fazi izvedenih del.  
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Gradnja zidanih objektov v predmetnih gozdovih ni do-
voljena, razen če je to potrebno za namene Univerzitetnega 
kampusa Novo mesto v Drgančevju. Gradnja grajene javne 
infrastrukture in stavb (sprehajalne poti, klopi, lesena zavetišča, 
kurišča, kažipoti itd.) ne sme grobo posegati v teren, dovoljena 
je le oprema iz okolju prijaznih materialov (les kot prevladujoč 
material). 

Vse gradnje objektov ali druge infrastrukture v neposredni 
bližini gozda ter vsi ukrepi, ki bi kakorkoli ovirali prost dostop 
do gozda, morajo biti locirani in izvedeni na način, da se ohrani 
prost dostop do gozda oziroma da se pogoji dostopa do gozda 
ne poslabšajo. 

Enako velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov, ki bi 
jih lahko gradnja in drugi posegi preprečevali ali zmanjševali.

8. člen
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjše-

valo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali ogrožalo funkcije 
gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preoblikovanja 
terena in uničenje talnega profila, uničevanje ali poškodovanje 
dreves in podrasti, razdiranje mravljišč, vznemirjanje živalske-
ga sveta in podobno).

Prepovedano je vsako dejanje, ki bi spremenilo ali ogrozi-
lo življenjske pogoje prostoživečih živali (preganjanje in uniče-
vanje živali in njihovega življenjskega prostora, odstranjevanje 
vegetacije in spreminjanje vodostaja, vnašanje tujih živalskih 
vrst, približevanje prostorom gnezdenja in razmnoževanja).

9. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim name-

nom, je prepovedan ves promet z vozili na motorni pogon, 
razen za delovne stroje, namenjene gospodarjenju z gozdovi 
in infrastrukturnimi objekti ter za intervencijska vozila za pre-
prečevanje gozdnih požarov.

10. člen
Na območju gozdov, razglašenih za gozdove s posebnim 

namenom, so prepovedane še naslednje dejavnosti: 
– odlaganje smeti in odpadkov, 
– kurjenje v gozdu, razen na za to posebno določenih 

prostorih, 
– odnašanje rastlinskega odpada iz gozda (steljarjenje), 
– nabiranje živali, plodov, gob ali rastlin, če se s tem 

ogroža katerakoli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkcija 
gozdov.

V primeru izvajanja del za zatiranje podlubnikov je kurje-
nje izjemoma dovoljeno tudi izven za to dovoljenih prostorov.

V. NADOMESTILA ZARADI OMEJITVE  
PRI GOSPODARJENJU

11. člen
Če se z razglasitvijo za gozd s posebnim namenom zaradi 

posebne narave in vloge tega gozda omeji uživanje lastnine, 
ima lastnik gozda pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave 
ali pravico do nadomestila. Višino nadomestila se določi s 
sporazumom med lastnikom gozda in Mestno občino Novo 
mesto na podlagi cenitve sodnega izvedenca gozdarske stroke. 
Nadomestila zaradi omejevanja uživanja lastnine v gozdovih s 
posebnim namenom plača razglasitelj. 

Omejitev uživanja lastnine se kaže kot prilagojen dovoljen 
posek, posebni pogoji za pridobivanje lesa ter opremljanje 
gozdov z rekreacijsko infrastrukturo.

12. člen
Lastniki gozdov s posebnim namenom imajo pravico do 

delnega kritja stroškov gojitvenih in varstvenih del ter drugih 
del za splošnokoristne funkcije gozdov iz sredstev proraču-
na Republike Slovenije in sredstev Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada.

13. člen
Podlago za nadomestilo pri omejevanju letne količine 

poseka predstavlja čisti donos. Kot nadomestilo se upošteva 
razlika med čistim donosom, ki bi ga gozd lahko dajal, če ne 
bi bilo posebnih omejitev, in čistim donosom zmanjšane letne 
količine poseka. 

Delež zmanjšanja donosa in odškodnino se določi indivi-
dualno s sporazumom med lastnikom gozda in Mestno občino 
Novo mesto na podlagi strokovnega mnenja sodnega izveden-
ca gozdarske stroke.

14. člen
Nadomestilo zaradi povečanih stroškov, ki jih ima lastnik 

zaradi omejitev glede časa in načina pridobivanja lesa (npr. 
predpisana uporaba dražjih tehnologij, manjša koncentracija 
sečnje na enoto površine in podobno), se obravnava in določi 
individualno s sporazumom med lastnikom gozda in Mestno 
občino Novo mesto na podlagi strokovnega mnenja sodnega 
izvedenca gozdarske stroke.

15. člen
Nadomestilo zaradi omejevanja uživanja lastnine v goz-

dnem prostoru, kjer je Mestna občina Novo mesto v dogovoru 
z lastnikom gozda uredila in opremila gozd za rekreacijo, se 
sporazumno določi vnaprej v skladu s pogodbo med lastnikom 
gozda in Mestno občino Novo mesto na podlagi strokovnega 
mnenja sodnega izvedenca gozdarske stroke.

VI. ODKUP GOZDOV

16. člen
Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup 

gozda, ga je razglasitelj dolžan odkupiti.

17. člen
V skladu z zakonom ima Mestna občina Novo mesto 

predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem odlokom 
razglašeni za gozdove s posebnim namenom.

18. člen
Kupnina za gozd se določi na podlagi cenitve sodnega 

izvedenca in cenilca gozdarske stroke.

19. člen
Mestna občina Novo mesto odkupuje gozdove na podlagi 

ponudbe. Odkup se izvaja v okviru predvidenih letnih finančnih 
sredstev za ta namen. 

Mnenje o prioriteti odkupa posameznih gozdov iz zbranih 
ponudb izda Zavod za gozdove.

20. člen
Sredstva za izplačilo nadomestil zaradi omejitve pri go-

spodarjenju in za odkup gozdov se zagotovijo v proračunu 
Mestne občine Novo mesto.

VII. NADZOR

21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska 

inšpekcijska služba. Mestna občina lahko po potrebi za nad-
zor nad izvajanjem tega odloka pooblasti tudi druge pristojne 
organe in službe.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen
Z globo 1.600 evrov se kaznuje pravna oseba, če ravna v 

nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom tega odloka. 
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Z globo 800 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, če ravna v nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom tega 
odloka. 

Z globo 1.000 evrov se kaznuje posameznik, ki stori pre-
kršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna 
v nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom tega odloka. 

Z globo 300 evrov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju s 7., 8., 9. ali 10. členom tega odloka.

IX. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Grafični prikazi razglašenih gozdnih kompleksov, ki so 

priloge tega odloka, se hranijo na sedežu Mestne občine Novo 
mesto. V primeru odstopanj med tekstualnim delom odloka in 
grafičnimi prilogami velja tekstualni del odloka.

24. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o 

razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo 
mesto, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/00 in nje-
gove spremembe in dopolnitve, ki so bile objavljene v Uradnem 
listu RS, št. 6/05 in 31/05.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3401-1/2013(1905)
Novo mesto, dne 17. aprila 2014

Župan 
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

1307. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih 
gradenj v vinogradniških območjih Mestne 
občine Novo mesto

Na podlagi 61. člena in v povezavi s prvim odstavkom 
56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Ob-
činski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 17. 4. 
2014 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj  

v vinogradniških območjih  
Mestne občine Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 
– DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 
102/12 – DPN, 44/13 – teh. pop., 83/13 – obv. razl., 18/14; v 
nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Občinski podrobni pro-
storski načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v 

vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (v nadalj-
njem besedilu: OPPN).

2. člen
(sprememba prostorsko izvedbenih pogojev OPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka se spremenijo in dopolnijo 

podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji OPN za zidanice in 
vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), in sicer se v drugem 
odstavku 117. člena, Tabela 36. Az – zidanice in vinske kleti v 
vinogradniških območjih, tč. 7.2 Pogoji za legalizacijo neskla-
dnih in nelegalnih stavb dopolni tako, da se za peto alinejo 
doda nova šesta alineja z naslednjim besedilom:

»– Podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogra-
dniških območjih (Az), ki jih določa OPN, se ne uporabljajo v 
primeru, če se za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb 
s spremljajočimi ureditvami v vinogradniških območjih izdela 
občinski podrobni prostorski načrt.«

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta 
v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega 
odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN 
in je določen v III. poglavju tega odloka.

4. člen
(Priloge OPPN)

Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
8. Povzetek za javnost
9. Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede 

CPVO.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

5. člen
(pomen izrazov)

(1) Legalizacija je pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nelegalno ali neskladno gradnjo objektov, obravnavanih s tem 
OPPN, skladno z določili tega odloka.

(2) Ureditvena enota (UE) je območje ene ali več zemlji-
ških parcel oziroma njihovih delov, kjer so umeščene posamez-
ne obravnavane neskladne oziroma nelegalne gradnje.

(3) Funkcionalno zemljiško posestvo je ena ali več ze-
mljiških parcel, na kateri je vinograd ali sadovnjak. Zemljiške 
parcele se morajo stikati z zemljiščem, kjer je dopustna lega-
lizacija zidanice in ostalih pomožnih objektov, obravnavanih 
s tem OPPN oziroma se morajo nahajati v isti enoti urejanja 
prostora (EUP VIN-_) kot objekt-i, ki so predmet legalizacije.

(4) Velikost funkcionalnega zemljiškega posestva za 
legalizacijo neskladne oziroma nelegalne gradnje zidanice 
znaša 8 a. V primerih, ko je površina funkcionalnega zemlji-
škega posestva manjša od 8 a, se upošteva obstoječa površina 
vinograda ali sadovnjaka oziroma je v 19. členu tega odloka do-
ločen pogoj za zasaditev z vinsko trto ali visokoraslim sadnim 
drevjem avtohtonih vrst.

(5) Osnovni objekt je gospodarski objekt (zidanica) 
in je glavna stavba v sklopu funkcionalnega zemljiškega 
posestva.
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(6) Ostali objekti so pomožni objekti (PO) za spravi-
lo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno 
dopolnjujejo namembnost glavne stavbe, ter oporni zidovi, 
potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob 
objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike 
v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev 
kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega 
posestva.

(7) Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanjih di-
menzij objekta na zemljišče. V zazidano površino se ne šteje 
balkonov, napuščev, nadstreškov nad vhodom, zunanjih sto-
pnišč in podobnih gradbenih elementov. V zazidano površino 
se ne štejejo tudi deli objektov, ki ne segajo nad površino 
zemljišča.

(8) Odmik objekta od parcelne meje je najkrajša razdalja 
med zazidano površino in parcelno mejo sosednjega zemljišča. 
Za zadosten odmik se šteje odmik, ki znaša najmanj 3,0 m pri 
osnovnem objektu, najmanj 1,5 m pri ostalih pomožnih objektih, 
najmanj 0,5 m pri opornih zidovih.

(9) Za pritlični enoetažni objekt se šteje objekt, kate-
rega streha je hkrati strop nad prostorom in tudi, ko ima 
objekt nad pritličjem ploščo oziroma strop, ki ga deli od 
neizkoriščenega podstrešja. Za neizkoriščeno podstrešje 
se šteje prostor nad pritličjem neposredno pod poševno, 
praviloma dvokapno streho. V strmem terenu so lahko tudi 
delno vkopani.

(10) Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila 
odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni 
možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in 
utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za 
poseg v prostor.

1. Opis prostorske ureditve

6. člen
(umestitev območja OPPN v prostor)

(1) Območje OPPN sestavlja 185 manjših območij (v na-
daljevanju: ureditvene enote ali UE), določenih na eni ali več 
zemljiških parcel oziroma njihovih delih v okviru vinogradniških 
območij, ki so določena kot enote urejanja prostora v OPN 
(v nadaljnjem besedilu: EUP), kjer so umeščene obravnavane 
neskladne oziroma nelegalne gradnje.

(2) Posegi so obravnavani z določitvijo lokacije in sanacij-
skih pogojev za neskladno oziroma nelegalno gradnjo (v prime-
rih, ko so ti potrebni) na podlagi vlog individualnih pobudnikov 
oziroma investitorjev neskladne ali nelegalne gradnje.

7. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN je v grafičnem delu odloka 
določeno s površino vinogradniških območij (Az), ki pripadajo 
obravnavanim objektom in so bila opredeljena z OPN. V uredi-
tveno območje so vključene tudi ostale neskladne ali nelegalne 
gradnje (ostali objekti, kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, 
kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovno stavbo (zidanico), zgrajeno v 
okviru funkcionalnega zemljiškega posestva in se nahajajo tudi 
na drugih podrobnih namenskih rabah prostora (v nadaljevanju 
tudi PNRP), kot so območja kmetijskih in gozdnih zemljišč ter 
območjih prometnih površin.

(2) V ureditveno območje OPPN so tako vključeni objekti 
in ureditve, zgrajeni v EUP vinogradniških območij in na na-
slednjih zemljiščih:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota
(UE)

Območje 
ureditvene enote

K.o. Osnovni objekt Ostali objekti

VIN-01 1 1269/1 del, 1269/2 
del

Zagorica ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-01 2 1326/2 del, 1323/2 
del, *317, 2171 
(cesta) del 

Zagorica ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-03 2A 593/1 del Zagorica ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 3 399/7 del, 399/10 
del

Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 4 399/10 del, 399/7 
del

Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) – nelegalna gradnja

VIN-06 5 949/1 del, 950/1 
del

Herinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 6A 1083/3 del, 1081/7 
del

Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 7 1081/9, 1130 del, 
1081/1 del

Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-06 8A 1230 del, 1323/3 
del, 2802/1 (cesta) 
del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA, NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 9 1469/9 del Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-06 10 1728/10 Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 11 1969 del Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-06 12 2148 del, 2151 del Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota
(UE)

Območje 
ureditvene enote

K.o. Osnovni objekt Ostali objekti

VIN-06 14 1293/4 del, 
1293/5, 1293/2 
del, 2799 (cesta) 
del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA), KAPNICA in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 15 1523 del Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 16 1553/6 del, 
1554/1, 1553/4 
del, 1553/5 del, 
1554/2, 1555 del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 17 1548/1, 1545/4 del Črešnjice ZIDANICA – legalna gradnja PO (VINSKA KLET, KMEČKA LOPA 
1 IN 2) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 18 1720 del, 2794 
(cesta) del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-06 19 *147, 576/1 del Herinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-06 20 1571/4 del, 
1579/4, 1578/3 del

Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-06 21 *371, 2004 del Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-06 23 2730/2, 2730/1 del Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-07 24 2307/1 del Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-08 25 1908/4 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 27 *323, 1583 del, 
2475/1 (cesta) del, 
1581 del, 1590/2 
del, 1585 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (NADSTREŠEK, VINSKA 
KLET, LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 28 1804/1 del, 1804/2 
del, 1802/6 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA, LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 29 529/5 del Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-08 30 531/2 del, 534/3 
del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 30A 1634/1 del, 1635/4 
del, 2475/2 (cesta) 
del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 31 531/1 del, 532 del, 
516/1 del, 2825/1 
(cesta) del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 32 1519/6 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja 

VIN-08 33 1522/3 Ždinja vas ZIDANICA – legalna gradnja PO (KMEČKA LOPA, ČEBELNJAK, 
KOZOLEC) – nelegalna gradnja

VIN-08 34 *317, 1514 del Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 35 1485/1 del Ždinja vas ZIDANICA – legalna gradnja PO (NADSTREŠEK, KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 35A 1489/11 del, 
1489/2 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNA ZIDOVA – nelegalna 
gradnja

VIN-08 36 1546/3 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KLET) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-08 36A 1405/1, 1402/1, 
1405/2 del, 1402/5 
del, 1407/2 del, 
1402/7 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota
(UE)

Območje 
ureditvene enote

K.o. Osnovni objekt Ostali objekti

VIN-08 37 1504/16, 1504/8 
del, 1504/6 del, 
1504/17 del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 38 1819/9, 1819/7, 
1819/8 del, 1818/4 
del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-08 39 1819/6 Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja  
VIN-08 40 1093/2, 1093/1 

del, 1038 del, 
1092/1

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK, GARAŽA, LOPA) 
– nelegalna gradnja

VIN-08 41 1874/2 del, 1874/1 
del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 42 1264/1 del, 2490 
(cesta) del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 43 1131/2 del, 1131/5 
del, 2482/1 (cesta) 
del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-08 043A 1243/8, 1243/7, 
1243/11

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA Z NADSTREŠKOM, 
RASTLINJAK, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 44 1287/5 del, 1287/6 
del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 45 1368/5 del, 1372 
del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-08 46 1430/9, 1430/10 
del, 1430/3 del (v 
PISO 1430/11), 
1430/6 del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (UTA/SENČNICA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 47 1459/6 del Ždinja vas ZIDANICA – legalna gradnja PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

VIN-08 47A 1470/4 del, 
1470/3, 2486/4 
(javno dobro) del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-08 49 1354/4 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
VIN-08 50 1354/2 del, 1353/4 

del, 1354/1 del, 
1353/2 del, 1353/3 
del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA, NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 51 1308/3, 1306 del, 
1309/3 del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 52 1308/4, 1309/2 
del, 1306 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-08 52A 1323/1 del, 2482/1 
del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 53 *514, 1138/1 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
VIN-08 54 1234/4, 1234/3 

del, 1234/2 del, 
1233, 1232 del, 
2482/1 (cesta) del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-08 55 1207/2 del Ždinja vas ZIDANICA – legalna gradnja Prizidek k zidanici (NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 56 185, 184/2 del Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja  
VIN-08 56A *92, 949 del, 950/2 

del
Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (VINSKA KLET, KMEČKA LOPA) 

in OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

VIN-08 58 939/4, *91, 937/4 
del, 939/3 del, 
939/5

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KAŠČA, LOPA, ČEBELNJAK, 
KLET, KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota
(UE)

Območje 
ureditvene enote

K.o. Osnovni objekt Ostali objekti

VIN-08 58A 887/1 del, 887/2 
del, 2817 (pot) del 
888/2 del, 889 del

Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-10 58B 878/3 del Črešnjice ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 59 583/4, 583/1 del, 
578 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 59 A 602, 644 del, 631 
del, 599/2 del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 60A 505/1 del, 502/6 
del, 504 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-08 61 452/2 del, 452/1 
del, 455 del

Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 62 540/3 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 63 *250, *249, 427/5 
del, 427/1 del

Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 64 A 290/1 del Ždinja vas ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-08 65 268/1 del Ždinja vas ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 67 628 del Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-08 68 578/3 del Črešnjice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

GKM/6 69 2173/1 del Daljni vrh ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-11-a 70 598/8 del Prečna ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-11-a 71 697/3 del Prečna ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in PLINOHRAN 
– nelegalna gradnja

VIN-11-a 72 598/15 del Prečna ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-11-a 73 619/1, 619/2 del Prečna ZIDANICA – legalna gradnja PRIZIDKI K ZIDANICI (KLET, 
NADSTREŠEK), PO (KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-12-b 75 1565/6 del, 1568/4 
del

Smolenja 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-14 75A 1164/2 del, 1166 
del, 485/1 del, 
2189/2 del (cesta)

Smolenja 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KOZOLEC) – nelegalna gradnja

VIN-12-a 76 1074/2 del Smolenja 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-12-a 77 1087/10, 1087/9 
del

Smolenja 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-12-a 79 1045/3 del Smolenja 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-12-a 81 528/2 del Smolenja 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-18 82 535 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-18 83 531/1 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-18 84 524/2 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA IN KMEČKA LOPA) – 
nelegalna gradnja

VIN-18 85 516/7, 516/6 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-18 86 515/80 del, 515/69 
del

Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA, KOZOLEC, 
KLET) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-19 87 3259/1 del Brusnice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja
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VIN-19 88 3210/3 del Brusnice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-19 89 3211/5, 3211/4 del, 
3214/3 del

Brusnice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-20 
VBR-
OPR-b

90 1091 del Brusnice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-21 91 627/4 del Brusnice ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-24 93 *317, 992/9 del, 
992/10 del, 992/11 
del, 992/12 del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 94 996 del Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-24 96 *327, 986 del, 985 
del

Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

VIN-24 97 1018 del, 1015 
del, 1820 (cesta) 
del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-24 98 1030 del, 1034/3 
del, 1820 (cesta) 
del

Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) – neskladna gradnja in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 99 *159, 1061, 1060 
del, 1058 del, 
1820 (cesta) del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-24 100 B 980, 1820 (cesta) 
del, 1821 (cesta) 
del

Potov Vrh ZIDANICA – legalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-24 101 *144, 971/1, 972/1 
del, 970 del, 969 
del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 101 A *326, 966/1 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-24 102 947 del, 951/1 del Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 103 767/1 Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-24 104 *330, 773/1 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

VIN-24 105 750 del, 751 del, 
747 del

Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-24 106 *294, 778 del, 
1820 (cesta) del

Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-24 106A 837 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (UTA/SENČNICA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-24 107 A 893/1, 1820 
(cesta) del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 108 1145/2 del, 1145/3 Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-24 108A 1152/5, 1152/4 del, 
1155/1 del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-24 109 1154 del, 1821 
(cesta) del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-24 110 1315 del; 1311 del, 
3775 (cesta) del

Brusnice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LETNA KUHINJA Z 
NADSTREŠKOM) in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

VIN-24 111 1289/3 del Brusnice ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-25 112 1199/3 del, 1199/2 
del

Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja
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VIN-25 112A 1172/15 del Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-25 113 1165/7 del, 
1165/15 del

Potov Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-25 114A 1308/2 del Potov Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-27 115 1701/4 del, 1701/3 
del, 1701/1 del

Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-27 115 A 1175/1 del Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-27 116 1226 del Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (SKEDENJ) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-27 117 1174/2 del Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja PO (ČEBELNJAK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-27 118 1892/2, 1892/1 
del, 1892/3 del

Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja PO (SKEDENJ) neskladna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-27 118A 1818/1 del Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA) – nelegalna gradnja

VIN-27 118B 1839/2 del Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-27 121 1877/1 del Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-27 122 1866/1 del, 997/52 
del

Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KLET) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-27 122A 943/1 del, 944/1 
del

Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-27 124 1859 del, 1860 del Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-27 125 967/2 del 966/1 
del, 966/2 del

Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA IN KOZOLEC) – nelegalna 
gradnja

VIN-30 126 *197, 594 del Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-30 127 *214, 519/1 del, 
519/18 del

Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-30 128 525/1 del Hrušica ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-30 129 284/2 del Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-30 129 A 410/4 del Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-30 129 B 236 del Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-30 130 1806/3 del, 1806/2 
del

Zajčji Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-30 131 1800/2 del, 1811/4 
del, 1801 del

Zajčji Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA, NADSTREŠEK, KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-30 132 1857/3 Zajčji Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-32 134 1964 del, 1965 
del, 1959/39 del, 
1959/37 (pot) del

Zajčji Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA+NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-34 135 2384 del, *100/5, 
2382 del

Zajčji Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-34 135A 982 del Stopiče ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-34 136 2389 /2 del Zajčji Vrh ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-38 138A 57/2, 57/3, 59 del, 
57/1 del, 59 del

Zajčji Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-39a 139 1503/1 del, 1512 
del, 1510 del

Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-40a 140A *292, 2136/2 del, 
2136/1 del

Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-40a 141 2391 del, 2392 
del, 2393 del

Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja
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VIN-40a 141A 2394 del, 2395/2 
del, *192 del, 
2395/1 del, 2404 
del

Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-40a 142 2316/1 del, *173 
del

Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-40a 144A *148, 1146/1 del Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

VIN-40a 145 2480 del Gabrje ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
VIN-40a 146 2487 del, 2488/4, 

2488/3, 2488/2 
del, 2486/3 del

Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-40a 147 2610 del Gabrje ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja
VIN-41 149 970/2 del, 1337 

(cesta) del
Hrušica ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-41 150 3163/1 del Cerovec ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA IN NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-41 151 3217/1 del, 4621/1 
(cesta) del, 3181/2

Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja

VIN-41 151A 3214/2 del, 3216/3 
del, 3214/4 del

Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KOZOLEC) – nelegalna gradnja

VIN-42a 153 1958/1 del, 1950/1 
del

Cerovec ZIDANICA – neskladna gradnja  

VIN-42a 154 1780/1 del, 1782 
del

Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZID – nelegalna gradnja

VIN-42a 154A 1746 del Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja  
VIN-42a 155 1687 del, 1699/2 

del, 1686 del
Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-42b 157 213 del, 154/12 
del

Zajčji Vrh ZIDANICA – nelegalna gradnja GIO (GREZNICA) – nelegalna gradnja

VIN-42a 158 1448 del, 1449 del Cerovec ZIDANICA – neskladna gradnja  
VIN-43 159 1315/3 del, 1315/1 

del
Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-46 161 *374, 2809/1 del, 
2809/2 del, 2809/3 
del, 2810 del

Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-46 161A *391, 2781 del, 
2778/1 del

Cerovec ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-48 162 73/7 del Stopiče ZIDANICA – neskladna gradnja  
VIN-47 162A 1869/3 del Stopiče ZIDANICA – neskladna gradnja PO (UTA/SENČNICA, KMEČKA 

LOPA) – nelegalna gradnja
VIN-49 163 753/1 del, 752/2 

del, 752/1 del, 754 
del, 753/2 del

Težka voda ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-52 164 215/3 del, 212 del Lakovnice ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (LOPA, NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-52 165 248/3 del Lakovnice ZIDANICA – legalna gradnja PO (LOPA) – nelegalna gradnja
VIN-54 167 37/1 del, 122 del Veliki 

Podljuben
ZIDANICA – nelegalna gradnja  

VIN-54 167A 172/5 del, 172/15 
del

Veliki 
Podljuben

ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 168 69/2 del, 69/1 del Veliki 
Podljuben

ZIDANICA – neskladna gradnja PO (LOPA IN NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 169 42/1, 42/2 del,
4044/3 del

Veliki 
Podljuben 
in Dobindol

ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KLET) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja
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VIN-54 170 3935/1 del, 3935/2 
del, 3609/11 del, 
4123/1 (cesta) del

Dobindol ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (GARAŽA, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 171 3849/3, 3849/4 del Dobindol ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (UTA/SENČNICA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 172 3437 del Dobindol ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 172B 3505/1 del, 3508/2 
del, 3508/1 del, 
3498 del, 4129/1 
del

Dobindol ZIDANICA – neskladna gradnja PO (KMEČKA LOPA, 
UTA/SENČNICA) in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

VIN-54 173 *305/2, 3538 del, 
3543 del, 3535/1 
del, 3544 del, 
4129/2 (javno 
dobro) del

Dobindol ZIDANICA – neskladna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 176 1723/2 del Stranska 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 177 64/3, 66/4 del, 63 
del

Veliki 
Podljuben

ZIDANICA – nelegalna gradnja OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-54 179 1682 del, 1681/3 
del

Stranska 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

VIN-54 180 1679 del, 1754/3 
(cesta) del

Stranska 
vas

ZIDANICA – nelegalna gradnja  

8. člen
(prostorske ureditve)

(1) Območje urejanja je namenjeno gradnji (legalizaciji 
neskladnih in nelegalnih gradenj):

– osnovnih objektov (zidanic), ki primarno služijo kmetijski 
dejavnosti in sekundarno občasnemu bivanju,

– ostalih objektov (pomožnih objektov) za spravilo strojev, 
orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo 
namembnost osnovnega objekta,

– opornih zidov, potrebnih zaradi funkcionalnejše ureditve 
zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagova-
nja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za 
izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne 
izrabe zemljiškega posestva ter

– izvedbi drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev).
(2) V vsaki posamezni UE so za objekte in ureditve iz 

predhodnega odstavka na vinogradniškem območju (Az) do-
ločene gradbene parcele, na katerih je dopustna legalizacija:

– zidanic, vinskih kleti, kleti,
– lop, senčnic/ut, nadstreškov, drvarnic, garaž, letnih ku-

hinj in podobnih objektov,
– kozolcev, kmečkih lop, skednjev, čebelnjakov, kašč, 

grajenih rastlinjakov in podobnih objektov,
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunal-

nih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico,
– utrjenih dovoznih poti, utrjenih dvorišč, zunanjih sto-

pnišč, klančin ipd.,
– ograj in podpornih zidov, ki so potrebni zaradi funkcio-

nalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) 
in/ali premagovanja višinske razlike v terenu,

– pomožnih infrastrukturnih objektov,
– drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev),
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.

Legalizacija osnovnih in ostalih objektov (pomožnih objektov) 
je dopustna v primeru, ko je zazidana površina objekta na 
gradbeni parceli, napušči objektov lahko segajo izven gradbe-

ne parcele (na najboljše in drugo kmetijsko zemljišče, gozd, 
površino ceste).

(3) V posamezni UE je na osnovni namenski rabi (na naj-
boljšem in drugem kmetijskem zemljišču ter gozdu) dopustna 
legalizacija:

– kmečkih lop, kozolcev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastli-
njakov in podobnih pomožnih kmetijskih objektov,

– nadstreškov, kadar so ti del zidanice in je njihova posta-
vitev delno na gradbeni parceli, delno pa posegajo na osnovno 
namensko rabo,

– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunal-
nih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico,

– utrjenih dovoznih poti in utrjenih dvorišč,
– opornih zidov, ki so potrebni kot agromelioracijski ukrep 

za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcional-
ne izrabe zemljiškega posestva,

– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) V UE 43a je na gradbeni parceli, ki delno posega na 

površine cest (PC), dopustna legalizacija zidanice. V UE 100b 
je na gradbeni parceli, ki delno posega na površine cest (PC), 
dopustna legalizacija pomožnega objekta (lope).

2. Umestitev obravnavanih objektov  
in drugih ureditev  

v prostor

2.1 Opredelitev dopustnih gradenj, objektov in površin

9. člen
(vrste gradenj)

(1) V posameznih ureditvenih enotah na vseh PNR so 
dovoljene:

– nove gradnje (legalizacije), vključno z dozidavo, nad-
zidavo, rekonstrukcijo in odstranitev, kadar gre za izved-
bo pogojev sanacije, določene za posamezen obravnavan 
objekt,
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– novi posegi, ki prispevajo k izboljšanju funkcije in vizual-
ne podobe objektov (frčade …), skladno s pogoji OPN,

– ureditve okolice objektov z uporabo avtohtonih arhitek-
turnih elementov (lesene ograje, pergole, brajdniki …), skladno 
s pogoji OPN,

– gradnje in druga dela (nove gradnje, odstranitve, spre-
memba namembnosti objektov), skladno s pogoji OPN.

(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskla-
dnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravna-
vanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste 
gradenj in drugih del, določene v 44. členu tega odloka.

10. člen
(vrste objektov)

(1) Dovoljeni so osnovni objekti (zidanice), ki služijo kme-
tijski dejavnosti in sekundarno občasnemu bivanju ter ostali 
objekti v okviru posamezne ureditvene enote, in sicer:

127 / Druge nestanovanjske stavbe
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

in drugi (ostali) objekti:
– lopa, senčnica/uta, nadstrešek, drvarnica, garaža, letna 

kuhinja in podobni objekti,
– pomožni kmetijski objekti: kozolec, kmečka lopa, ske-

denj, klet, vinska klet, čebelnjak, kašča, grajeni rastlinjak in 
podobni objekti,

– greznica, rezervoar za UNP ali nafto, mala komunalna 
ČN, zajetje, zbiralnik za kapnico,

– utrjena dovozna pot, utrjeno dvorišče, zunanje stopni-
šče, klančina ipd.,

– ograje in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– druge ureditve (krajinske in parterne ureditve)

ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in 
drugi gradbeno inženirski objekti:

21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste;

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi:

24 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeno inženirski objekti:

– 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje.

(2) V primeru izvajanja gostinsko turistične dejavnosti v 
objektu, povezane z vinogradništvom in sadjarstvom, je do-
voljen tudi vinotoč kot posebna oblika zidanice, ki po enotni 
klasifikaciji vrst objektov sodi med:

121 / Gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno name-

stitev.

11. člen
(vrste dejavnosti)

V vseh ureditvenih enotah so dopustne naslednje dejav-
nosti:

– kmetijstvo, vinogradništvo, vinarstvo ter sadjarstvo,
– občasno bivanje,
– gostinsko-turistična dejavnost, povezana z vinogradni-

štvom in sadjarstvom (točenje vina, prodaja sadja in vina, 
sobodajalstvo),

– kulturne in javne dejavnosti (organiziranje prireditev).

12. člen
(vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev zelenih površin 

ob objektih, grmovnic, brajd ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, 

pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).

2.2 Pogoji in usmeritve za legalizacijo neskladnih  
in nelegalnih gradenj

2.2.1 Pogoji za legalizacijo glede lege, gabaritov  
in oblikovanja objektov

13. člen
(določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev  

pri legalizaciji objektov)
(1) Urbanistično-arhitekturni pogoji, ki vključujejo lege, 

tlorisne in višinske gabarite, naklone in oblikovanje streh, obli-
kovanje fasad ter druge podatke, so določeni v grafičnem delu 
OPPN z upoštevanjem podatkov, pridobljenih na terenskih 
ogledih objektov in na podlagi geodetskih načrtov. Grafični pri-
kazi so dopolnjeni s pisnimi podatki o objektih v posamezni UE 
in značilnimi pogledi/fotografijami objekta za vsako UE posebej.

(2) V postopku izdaje upravnega dovoljenja se glede ustre-
znosti upoštevanja tako določenih urbanistično-arhitekturnih po-
gojev kot dokazno gradivo upoštevajo tudi fotografije objektov, ki 
so bile izdelane v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN in so 
priloga k pisnim podatkom o objektih v posamezni UE.

14. člen
(dopustna legalizacija objektov brez pogojev sanacije)

(1) Dopustna je legalizacija naslednjih osnovnih in/ali 
ostalih objektov brez pogojev sanacije, podani so v spodnji 
tabeli.

(2) Za nekatere ureditvene enote so določeni tudi drugi 
pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni 
z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled 
objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba 
je priporočljiva, ni pa obvezna.

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-01 2 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-03 2A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 3 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 4 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-06 6A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-06 7 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-06 8A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA, NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 9 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-06 10 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA, KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

VIN-06 11 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

Obstoječ gospodarski objekt na 
zemljišču parc. št. 1969 k.o. Črešnjice 
se ohrani in služi kot pomožni objekt 
k obravnavani zidanici.

VIN-06 12 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-06 14 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA), KAPNICA 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 15 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 16 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-06 17 ZIDANICA – legalna gradnja PO (VINSKA KLET, 
KMEČKA LOPA 1 in 2) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-06 19 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-06 23 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) – 
nelegalna gradnja

VIN-08 25 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 27 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK, 
VINSKA KLET, LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 29 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-08 30 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 30A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 31 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 32 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 33 ZIDANICA – legalna gradnja PO (KMEČKA LOPA, 
ČEBELNJAK, KOZOLEC) – 
nelegalna gradnja

VIN-08 35 ZIDANICA – legalna gradnja PO (NADSTREŠEK, 
KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-08 35A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNA ZIDOVA – 
nelegalna gradnja

VIN-08 36 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KLET) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-08 36A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 38 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-08 39 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-08 40 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK, 
GARAŽA, LOPA) – 
nelegalna gradnja

VIN-08 41 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 42 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 43 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 043A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA Z 
NADSTREŠKOM, 
RASTLINJAK, KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

VIN-08 44 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 46 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (UTA/SENČNICA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 47 ZIDANICA – legalna gradnja  PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-08 47A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-08 50 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA, NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 51 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 52 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 53 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 54 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-08 56 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-08 56A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (VINSKA KLET, 
KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 58 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KAŠČA, LOPA, 
ČEBELNJAK, KLET, 
KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-08 58A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-10 58B ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-08 59 A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 60A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA, KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

VIN-08 61 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 62 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 63 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 64 A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-08 65 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 67 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-08 68 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

GKM/6 69 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-11-a 70 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-11-a 71 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) in 
PLINOHRAN – nelegalna 
gradnja

Obstoječ plinohran je potrebno 
odstraniti in ga nadomestiti z vkopanim 
rezervoarjem

VIN-11-a 73 ZIDANICA – legalna gradnja PRIZIDKI K ZIDANICI 
(KLET, NADSTREŠEK), 
PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-12-b 75 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 Objekt je možno dozidati v enoten 
volumen dim. okoli 5,00 x 7,25 m, 
etažnost K+P, z enotno streho, katere 
sleme se obrne v smeri JZ-SV. Pred 
vhodom v klet je možno postaviti 
nadstrešek vitke konstrukcije z ravno 
streho v nivoju kleti.

VIN-12-a 77 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-18 83 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-18 84 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA IN KMEČKA 
LOPA) – nelegalna gradnja

VIN-18 86 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA, 
KOZOLEC, KLET) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-19 88 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-19 89 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-20 
VBR-OPR-b

90 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) – 
nelegalna gradnja

VIN-21 91 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-24 94 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 

VIN-24 96 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-24 97 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 98 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) – neskladna 
gradnja in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

VIN-24 99 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 100 B ZIDANICA – legalna gradnja PO (LOPA) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-24 101 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-24 101 A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-24 102 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID OVI – 
nelegalna gradnja

VIN-24 103 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-24 104 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-24 105 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-24 106 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-24 107 A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-24 108 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-24 108A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-24 111 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-25 112 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-25 112A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 

VIN-25 113 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 Dopusti se izvedba lesenega nadstreška 
pred vhodom v klet, vitke konstrukcije 
z ravno streho ali dvokapno streho 
enotnega naklona kot streha osnovnega 
objekta (nadkritje vhoda v klet in letne 
kuhinje, ki tudi optično zniža objekt).
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-25 114A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-27 115 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-27 116 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (SKEDENJ) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-27 117 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (ČEBELNJAK) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-27 118 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (SKEDENJ) neskladna 
gradnja in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

VIN-27 118A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-27 122 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KLET) in OPORNI ZID 
– nelegalna gradnja

VIN-27 122A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 Dopusti se rekonstrukcija in nadzidava 
objekta v obstoječih gabaritih, in sicer 
na način, da se nad kletjo (vključno 
z odprtim delom) izvede betonska 
plošča, podstrešje objekta se nadzida 
s kolenčnim zidom maks. 1,0 m. 
Izvede se simetrična dvokapna streha 
naklona 38°–42°. Južni del objekta naj 
ostane odprt (po izgledu obstoječega), 
da se še naprej omogoča obstoječo 
dostopno pot (kolovoz) do sosednjih 
zemljišč. V primeru zaprtja južnega dela 
objekta v nivoju kleti je investitor dolžan 
prestaviti/omogočiti obstoječ dostop do 
sosednjih zemljišč.

VIN-27 125 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA IN KOZOLEC) – 
nelegalna gradnja

VIN-30 126 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-30 127 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-30 128 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-30 129 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-30 131 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA, NADSTREŠEK, 
KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-32 134 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA+NADSTREŠEK) 
– nelegalna gradnja

VIN-34 135A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-34 136 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-38 138A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-40a 141 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-40a 141A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-40a 146 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-40a 147 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-41 149 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-41 150 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA IN 
NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

VIN-41 151 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

VIN-41 151A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KOZOLEC) – 
nelegalna gradnja

VIN-42a 154 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

VIN-42a 155 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

 

VIN-42b 157 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

GIO (GREZNICA) – 
nelegalna gradnja

VIN-42a 158 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 

VIN-43 159 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-46 161A ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-48 162 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

 

VIN-47 162A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (UTA/SENČNICA, 
KMEČKA LOPA) – 
nelegalna gradnja

VIN-49 163 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

VIN-52 164 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (LOPA, 
NADSTREPŠEK) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-52 165 ZIDANICA – legalna gradnja PO (LOPA) – nelegalna 
gradnja

VIN-54 167A ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-54 168 ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (LOPA IN 
NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Na delu prizidka (na južni strani objekta) 
se obstoječa pokrita terasa v nivoju 
pritličja objekta lahko delno ali v celoti 
zapre.

VIN-54 171 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (UTA/SENČNICA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-54 172B ZIDANICA – neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA, 
UTA/SENČNICA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

VIN-54 179 ZIDANICA – nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja
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15. člen
(splošna določila za izvedbo pogojev sanacije)

(1) Pogoji sanacije so določeni za posamezne objekte, ki 
gabaritno in oblikovno odstopajo od objektov, zgrajenih v ne-
posredni okolici z namenom, da se zagotovi njihova čim večja 
integracija v širšem prostoru.

(2) Pogoji sanacije so deljeni na zahteve glede oblikova-
nja fasade ter na izvedbo zunanjih ureditev (zazelenitev opor-
nih zidov, zasaditve z drevjem, izvedbo brajd …). V primeru, ko 
so na objektu zaradi zagotovitve oblikovne skladnosti celotnega 
objekta potrebni konstrukcijski posegi, so ti določeni z upošte-
vanjem sorazmernosti med stroški in doseženim učinkom v 
vizualni sliki prostora.

(3) Pogoji sanacije za posamezen sklop so:
Oblikovanje fasade:
– obvezna horizon talna členitev na kletni in podstrešni 

del. Barva fasade mora biti v pastelnih/zemeljskih barvah, 
fasada podstrešnega dela naj bo praviloma lesena.

Zasaditve:
– zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz 

smeri vizualne izpostavljenosti,
– ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, 

divja trta) ali sorodnimi rastlinami.
Konstrukcijski poseg:
– kjer je ta potreben, je podan v spodnji tabeli.
Drugi pogoji:
– kjer so ti potrebni oziroma smiselni, so podani v spodnji 

tabeli.

16. člen
(dopustna legalizacija glede lege, gabaritov in oblikovanja 

objektov s pogoji sanacije)
Dopustna je legalizacija osnovnih in/ali ostalih objektov z 

izvedbo naslednjih pogojev sanacije:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Pogoji sanacije

VIN-01 1 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena

VIN-06 5 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-06 18 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-06 20 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Dopusti se izvedba opornih zidov V in Z od objekta, ker so ti 
potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob 
objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike 
v terenu. Višina opornega zidu ne sme presegati 2,5 m, biti 
mora dodatno ozelenjen.

VIN-06 21 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Pred objektom se dopusti nadstrešek v leseni izvedbi 
z namenom, da se višina objekta še dodatno razbije.

VIN-07 24 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
– nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Na severni strani zidanice (nad vhodom v klet) se dopušča 
izvedba nadstreška v leseni izvedbi z namenom, da se 
višina objekta še dodatno razbije.
Ob dostopni poti se dopusti izvedba opornega zidu zaradi 
funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu 
(parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike 
v terenu. Višina opornega zidu ne sme presegati 2,5 m, biti 
mora dodatno ozelenjen.

VIN-08 28 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA, 
LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena

VIN-08 34 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Pogoji sanacije

VIN-08 37 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Konstrukcijski poseg:
Streho zahodnega dela zidanice je treba poenotiti s streho 
vzhodnega dela (simetrična dvokapnica).
Dopusti se izvedba nadstreška na vzhodni strani objekta 
(nadkritje terase) vitke konstrukcije z ravno streho z
namenom, da se višina objekta še dodatno razbije.

VIN-08 45 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (LOPA) in 
OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-08 49 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Zasaditve:
Podporni zid (oziroma prizidek B na nivoju kleti) se dodatno
ozeleni s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi
rastlinami.
Drugi pogoji:
Nad prizidkom B se dopušča izvedba nadstreška (senčnice) 
v leseni izvedbi (v izgledu brajde) z namenom, da se višina 
objekta še dodatno razbije.

VIN-08 52A ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Konstrukcijski poseg:
Streha objekta se izvede kot simetrična dvokapnica s 
slemenom po osi objekta v naklonu 40º–45º. Dopusti se 
izvedba enokapne frčade (pravokotne oziroma dvignjene), 
po
največ ena na vsaki strešini oziroma maks. tlorisne do 20 % 
tlorisne projekcije strehe.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-08 55 ZIDANICA – 
legalna gradnja

Prizidek k zidanici 
(nadstrešek) in 
OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena

VIN-08 59 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-11-a 72 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-14 75A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (KOZOLEC) – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Po končani gradnji se ukine začasna deponija gradbenega 
materiala na zemljišču parc. št. 485/1, k.o. Smolenja vas. 
Zemljišče se vrne v osnovno kmetijsko oziroma gozdno 
rabo. 

VIN-12-a 76 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Na severni strani se objekt zasipa do nivoja mansarde.

VIN-12-a 79 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (LOPA) in 
OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-12-a 81 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Konstrukcijski poseg:
SV del objekta se nad kletjo dozida, celotno podstrešje 
se nadzida do višine cele pritlične etaže, nad katerim se 
izvede betonska plošča. Streha objekta se izvede direktno 
na ploščo, sleme objekta se obrne (po dolžini, smer JZ-SV). 
Streha se izvede v naklonu 35º–45º.

VIN-18 82 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena

VIN-18 85 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
– nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Pogoji sanacije

VIN-19 87 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (LOPA) in 
OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-24 93 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Objekt se lahko dozida oziroma nadzida (prizidek na JV 
strani) v nivoju pritličja kot enoten gabarit objekta dim okoli 
7,30 x 6,15 m. Objekt se v tem primeru zaključi z enotno 
streho, katere sleme se obrne v smeri SZ-JV. Prizidek na 
SV strani se ohrani kot terasa v nivoju pritličja. Fasada se 
obdela skladno z zgoraj navedenimi pogoji sanacije.

VIN-24 106A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO 
(UTA/SENČNICA) 
in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-24 109 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-24 110 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (LETNA 
KUHINJA Z 
NADSTREŠKOM) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Na velike steklene površine je potrebno namestiti lesena
senčila.

VIN-27 115 A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Oporni zid ob objektu se v celoti prebarva v sivo barvo.

VIN-27 118B ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Odstrani se garažna vrata na robu balkona v nivoju kleti.

VIN-27 121 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Nad odprtim kubusom na nivoju kleti se dopušča izvedba 
nadstreška v leseni izvedbi, vitke konstrukcije, prednostno
z ravno streho oziroma s simetrično dvokapnico enotnega 
naklona kot streha osnovnega objekta. Sleme strehe mora 
biti min. 1,5 m nižje od slemena strehe osnovne zidanice.
S tem se zagotovi izboljšanje funkcije obstoječega odprtega 
volumna (prepreči se zamakanje) in dodatno razbije višine 
objekta.
Drugi pogoji:
Predviden poseg zna vplivati na osvetljenost prostorov v 
zidanici, zato se dopušča izvedba fičar na strehi obstoječe 
zidanice, in sicer po ena na vsaki strešini, maks. površina 
fičar ne sme presegati 20 % tlorisne projekcije strehe. 
Trapezne fičare niso dovoljene. Izvedba fičar na predvideni 
strehi nadstreška se ne dopušča.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Zasaditve:
Na južni strani se odprti kubus na nivoju kleti dodatno 
ozeleni s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi 
rastlinami oziroma se izvede zasaditev z avtohtonim 
visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti.

VIN-27 124 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Odstranita se lesena dela objekta, in sicer prizidek na JV
strani (ki služi kot vetrolov) in prizidek na SZ strani (lesena
lopa). Na JV fasadi se lahko izvede stopnišče, ki bo
omogočalo zunanjo komunikacijo do podstrešja in balkon
oz. podest po celotni širini objekta, ki bo hkrati služil kot
pokriti vhod, ki se na delu vhoda tudi zapre (vetrolov).
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Pogoji sanacije

VIN-30 129 A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-30 129 B ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-30 130 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Del objekta na severni strani, kjer je izvedeno le
podaljšanje strehe nad kletjo, se v nivoju podstrešja zapre.
S tem se zagotovi enoten volumen objekta in funkcionalno 
uporabo/izrabo objekta. Podaljšana streha na jugu in 
nadstrešek se ohranita.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-30 132 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
– nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-34 135 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-39a 139 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Objekt se dokonča skladno z gradbenim dovoljenjem, pri 
čemer pa se prizidek ob objektu ohrani, nad njim se izvede 
podaljšana streha osnovnega gabarita.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-40a 140A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Prizidan (južni) del se delno ali v celoti zapre z lesom.

VIN-40a 142 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Nadstrešek na Z strani se dokonča z ravno streho.

VIN-40a 144A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK)
– nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-40a 145 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-42a 153 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Nad prizidkom kleti in kapnice se dopušča izvedba 
nadstreška v leseni izvedbi, vitke konstrukcije, prednostno 
z ravno streho oziroma s simetrično dvokapnico enotnega 
naklona kot streha osnovnega objekta, pri kateri pa mora 
biti sleme min. 1,5 m nižje od slemena strehe osnovne 
zidanice.
S tem se zagotovi izboljšanje funkcije obstoječega odprtega 
volumna (prepreči se zamakanje) in dodatno razbije višina 
objekta.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-42a 154A ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-46 161 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Pogoji sanacije

VIN-54 167 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-54 169 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (KLET) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Dopusti se izvedba nadstreška nad pomožnim objektom 
(kletjo), vitke lesene konstrukcije in ravno streho.

VIN-54 170 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (GARAŽA, 
KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Konstrukcijski poseg, oblikovanje fasade:
Objekta 2 in 3 sta položena v hrib, zato naj bo njuno
oblikovanje usklajeno z naravnimi danostmi (barva fasade)
in morfologijo terena (naklon strehe). Naklon enokapne
strehe se poenoti za oba objekta. Izvedba fasade je 
možna tudi v kombinaciji z lesom.

VIN-54 172 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Zasaditve:
po pogoju iz 15. člena, Zasaditev objekta z avtohtonim 
visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti 
(na J strani objekta in JV strani objekta, ob dostopni poti)

VIN-54 173 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Konstrukcijski poseg:
Na SZ fasadi objekta se izvede zunanje stopnice za 
dostop na podstrešje. Stopnice se izvede ob objektu, 
na način, da je del pritličja zasut, del (okoli 1,6 m) pa 
se premosti s stopnicami. Prizidek nad vhodom v klet 
se lahko v celoti ali delno zapre, če to izboljša funkcijo 
objekta. Med objektom in opornim zidom 2 (na JV) strani 
se izvede nadstrešek, ki se zaključi z ravno streho v nivoju 
pritličja objekta.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-54 176 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-54 177 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Klet objekta se prebarva v blago sivo barvo, brez 
poudarjenih obrob ob oknih/vratih. Na delu prizidka 
(na severni strani objekta) se obstoječa pokrita terasa 
v nivoju mansarde objekta lahko delno ali v celoti zapre.

VIN-54 180 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Obstoječ prizidek, izveden na SV strani objekta v nivoju 
kleti, se nadzida s kolenčnim zidom 1,4 m. Izvede se 
dvokapna streha naklona enotnega osnovnemu objektu, 
sleme se pravokotno naveže na sleme osnovnega objekta 
in ne sme biti višje od slemena osnovnega objekta. Kap 
objekta naj bo na SV strani v stiku s cesto minimalen 
oziroma streha objekta ne sme posegati in ovirati prometa 
na cesti na zemljišču parc. št. 1754/3, k.o. Stranska vas.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
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17. člen
(dopustna legalizacija neskladnih gradenj zidanic, izvedene 
v okviru gradbenih parcel, določenih z gradbenimi dovoljenji 

ter ostalih nelegalnih gradenj v ureditveni enoti)
(1) Dopustna je legalizacija neskladne gradnje osnovnega 

objekta (zidanice) brez pogojev sanacije, izvedena v okviru 
gradbene parcele, določene z gradbenim dovoljenjem, kot je 
podano v spodnji tabeli:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti na 
parceli

Drugi pogoji

VIN-06 11 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 – Obstoječ gospodarski objekt na zemljišču parc. št. 1969 
k.o. Črešnjice se ohrani in služi kot pomožni objekt k 
obravnavani zidanici.

(2) Z izvedbo pogojev sanacije je dopustna legalizacija 
neskladnih gradenj osnovnih objektov (zidanic), izvedene v 
okviru gradbenih parcel, določenih z gradbenimi dovoljenji ter 
legalizacija ostalih nelegalnih gradenj objektov v posamezni 
ureditveni enoti, kot je podano v spodnji tabeli:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Pogoji sanacije 

VIN-07 24 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
– nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Na severni strani zidanice (nad vhodom v klet) se dopušča 
izvedba nadstreška v leseni izvedbi z namenom, da se 
višina objekta še dodatno razbije.
Ob dostopni poti se dopusti izvedba opornega zidu zaradi 
funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu 
(parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v 
terenu. Višina opornega zidu ne sme presegati 2,5 m, biti 
mora dodatno ozelenjen.

VIN-19 87 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

VIN-39a 139 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

 Konstrukcijski poseg:
Objekt se dokonča skladno z gradbenim dovoljenjem, pri 
čemer pa se prizidek ob objektu ohrani, nad njim se izvede 
podaljšana streha osnovnega gabarita.
Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena

18. člen
(dopustna legalizacija nelegalnih gradenj objektov,  

kjer nadstrešek kot del objekta delno posega  
na osnovno namensko rabo)

(1) Dopustna je legalizacija nadstreškov kot delov 
osnovnih objektov (zidanic), ki delno posegajo na osnovno 
namensko rabo (na najboljše ali drugo kmetijsko zemljišče) 
s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano v 
spodnji tabeli:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-24 96 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

–
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Ostali objekti Drugi pogoji

VIN-24 101 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

–

VIN-24 104 ZIDANICA 
– nelegalna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

–

VIN-30 131 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (LOPA, 
NADSTREŠEK, 
KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

–

VIN-40a 142 ZIDANICA 
– neskladna 
gradnja

PO (NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oblikovanje/dokončanje fasade:
po pogoju iz 15. člena
Drugi pogoji:
Nadstrešek na JZ strani se dokonča z ravno streho.

2.2.2 Pogoji za legalizacijo objektov glede odmikov  
od mej sosednjih zemljišč

19. člen
(dopustni manjši odmiki osnovnih objektov)

Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri 
naslednjih objektih in znašajo:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Dopustni manjši odmiki

VIN-01 2 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,45 m od parc. št. 1326/1, k.o. Zagorica 

VIN-06 3 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,85 m od parc. št. 399/10, k.o. Črešnjice
0,8 m od parc. št. 399/8, k.o. Črešnjice 

VIN-06 4 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,60 m od parc. št. 399/7, k.o. Črešnjice 

VIN-06 6A ZIDANICA – neskladna gradnja 1,45 m od parc. št. 2804 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-06 8A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,65 m od parc. št. 1232/3, k.o. Črešnjice 

VIN-06 9 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,50 m od parc. št. 1569/7 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-06 10 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,40 m od parc. št. 1728/18, k.o. Črešnjice 

VIN-06 12 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,95 m od parc. št. 2791 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-06 14 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,70 m od parc. št. 2799 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-06 15 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,00 m od parc. št. 1513/5, k.o. Črešnjice
1,50 m od parc. št. 1522, k.o. Črešnjice
2,25 m od parc. št. 1526, k.o. Črešnjice 

VIN-06 18 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 2794 (cesta), k.o. Črešnjice

VIN-06 20 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,05 m od parc. št. 1578/3, k.o. Črešnjice

VIN-06 21 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,80 m od parc. št. 2789/1, k.o. Črešnjice 

VIN-08 27 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,85 m od parc. št. 2475/1, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 29 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,85 m od parc. št. 526, k.o. Črešnjice 

VIN-08 31 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,05 m od parc. št. 2825/1 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-08 34 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,5 m od parc. št. 2477 (cesta), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 36A ZIDANICA – neskladna gradnja 0,90 m od parc. št. 1407/2, k.o. Ždinja vas

VIN-08 37 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,05 m od parc. št. 1504/6, k.o. Ždinja vas
2,15 m od parc. št. 1504/13, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 38 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,55 m od parc. št. 1818/4, k.o. Ždinja vas
2,40 m od parc. št. 1819/6, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 39 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,50 m od parc. št. 1818/9, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 40 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,30 m od parc. št. 1092/1, k.o. Ždinja vas 
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Dopustni manjši odmiki

VIN-08 41 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,95 m od parc. št. 2490 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-08 43 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 2482/1, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 043A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,20 m od parc. št. 2482/1 (cesta), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 45 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,85 m od parc. št. 1372, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 46 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,70 m od parc. št. 1430/3, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 47A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,10 m od parc. št. 2486/4 (javno dobro), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 49 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,20 m od parc. št. 1354/3, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 51 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 1308/4, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 52 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,55 m od parc. št. 2484 (cesta), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 52A ZIDANICA – neskladna gradnja 1,05 m od parc. št. 1326, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 53 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,15 m od parc. št. 1142/10, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 56 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,40 m od parc. št. 184/1, k.o. Ždinja vas
1,00 m od parc. št. 2481, k.o. Ždinja vas
2,60 m od parc. št. 183/2, k.o. Ždinja vas
2,60 m od parc. št. *215, k.o. Ždinja vas

VIN-08 56A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,25 m od parc. št. 2783 (cesta), k.o. Črešnjice 

VIN-08 58A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,40 m od parc. št. 2817 (pot), k.o. Črešnjice vas 

VIN-10 58B ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,30 m od parc. št. 878/2, k.o. Črešnjice
1,40 m od parc. št. 878/1, k.o. Črešnjice 

VIN-08 59 A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,15 m od parc. št. 596, k.o. Ždinja vas
Zidanica se deloma nahaja na sosednjem zemljišču 
s parc.št. 599/2, k.o. Ždinja vas.

VIN-08 61 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,75 m od parc. št. 455, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 63 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,65 m od parc. št. 2507 (cesta), k.o. Ždinja vas
1,15 m od parc. št. 427/7, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 64 A ZIDANICA – neskladna gradnja 2,15 m od parc. št. 293/4, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 65 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,50 m od parc. št. 265/1, k.o. Črešnjice 

VIN-08 67 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,35 m od parc. št. 636/1, k.o. Črešnjice 

VIN-11-a 70 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,15 m od parc. št. 598/12, k.o. Prečna 

VIN-11-a 71 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,60 m od poti parc. št. 3096, k.o. Prečna
2,65 m od parc. št. 704/1, k.o. Prečna 

VIN-14 75A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,20 m od ceste parc. št. 2189/2, k.o. Smolenja vas
2,25 m od parc. št. 1165, k.o. Smolenja vas
Zidanica se deloma nahaja na sosednjem zemljišču 
s parc.št. 1166, k.o. Smolenja vas.

VIN-12-a 81 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,45 m od parc. št. 528/1, k.o. Smolenja vas 

VIN-18 84 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,95 m od parc. št. 515/72, k.o. Potov Vrh 

VIN-18 85 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,70 m od parc. št. 519/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-19 89 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,10 m od parc. 3214/3, k.o. Brusnice 

VIN-24 96 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,75 m od parc. št. 989, k.o. Potov Vrh
0,20 m od parc. št. 1821 (cesta), k.o. Potov Vrh

VIN-24 97 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,05 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
0,00 m od parc. št. 1019, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 98 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,90 m od parc. št. 1028/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 99 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,75 m od parc. št. 1062, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 101 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 970, k.o. Potov Vrh
0,25 m od parc. št. 969, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 101 A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,35 m od parc. št. 966/2, k.o. Potov Vrh
2,75 m od parc. št. 969, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 102 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,75 m od parc. št. 951/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 103 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,55 m od parc. št. 768, k.o. Potov Vrh 
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Dopustni manjši odmiki

VIN-24 104 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
2,50 m od parc. št. 773/2, k.o. Potov Vrh
0,70 m od parc. št. 770, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 105 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,80 m od parc. št. 747, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 106 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,55 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh 

VIN-24 106A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,75 m od parc. št. 839, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 107 A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,80 m od parc. št. 895, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 108 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,75 m od parc. št. 1145/1, k.o. Potov Vrh
1,10 m od parc. št. 1821 (cesta), k.o. Potov Vrh

VIN-24 108A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,20 m od parc. št. 1155/1, k.o. Potov Vrh
0,65 m od parc. št. 1148/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 109 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,15 m od parc. št. 1821 (cesta), k.o. Potov Vrh

VIN-24 110 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 3775 (cesta), k.o. Brusnice 

VIN-24 111 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,75 m od parc. št. 3775 (cesta), k.o. Brusnice
2,45 m od parc. št. 1325, k.o. Brusnice 

VIN-25 114A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,75 m od parc. št. 1822/1 (cesta), k.o. Potov Vrh 

VIN-27 115 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,70 m od parc. št. 1177/3, k.o. Gabrje vas 

VIN-27 118 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,30 m od parc. št. 1891/2, k.o. Gabrje 

VIN-27 118B ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,45 m od parc. št. 1837/2, k.o. Gabrje 

VIN-27 122A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,35 m od parc. št. 942/6, k.o. Gabrje 

VIN-30 127 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,55 m od parc. št. 522/15, k.o. Hrušica

VIN-30 128 ZIDANICA – neskladna gradnja 1,90 m od parc. št. 1328/2 (cesta), k.o. Hrušica 

VIN-30 129 A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,65 m od parc. št. 408/2, k.o. Hrušica 

VIN-30 129 B ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,30 m od parc. št. 234/2, k.o. Hrušica 

VIN-32 134 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 1959/37 (cesta), k.o. Zajčji Vrh

VIN-34 135 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,60 m od parc. št. 2302 (cesta), k.o. Zajčji Vrh
0,30 m od parc. št. 2382/2, k.o. Zajčji Vrh 

VIN-34 135A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 970, k.o. Stopiče 

VIN-38 138A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,00 m od parc. št. 59, k.o. Zajčji vrh 

VIN-40a 140A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,35 m od parc. št. 2784/1 (cesta), k.o. Gabrje 

VIN-40a 141 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 2394, k.o. Gabrje
1,85 m od parc. št. 2389, k.o. Gabrje 

VIN-40a 141A ZIDANICA – nelegalna gradnja deloma na sosednjih zemljiščih s parc. št. 2395/2, *192, 2395/1, 
k.o. Gabrje
2,70 m od parc. št. 2784/1 (cesta), k.o. Gabrje
0,10 m od parc. št. 2393, k.o. Gabrje
1,55 m od parc. št. 2404, k.o. Gabrje 

VIN-40a 144A ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,75 m od parc. št. 1334/2 (cesta) k.o. Hrušica 

VIN-40a 145 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,25 m od parc. št. 2784/1, (cesta), k.o. Gabrje
0,15 m od parc. št. 2486/5, k.o. Gabrje 

VIN-40a 146 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,65 m od parc. št. 2784/1 (cesta), k.o. Gabrje 

VIN-41 149 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,20 m od parc. št. 1337 (cesta), k.o. Hrušica
0,80 m od parc. št. 970/1, k.o. Hrušica
0,80 m od parc. št. 971/2, k.o. Hrušica 

VIN-41 151 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,10 m od parc. št. 4621/1 (cesta), k.o. Cerovec
0,65 m od parc. št. 3218/1, k.o. Cerovec 

VIN-41 151A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,95 m od parc. št. 1337 (cesta), k.o. Cerovec
0,00 m od parc. št. 3214/4, k.o. Cerovec 

VIN-42a 154 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,95 m od parc. št. 1782, k.o. Cerovec 

VIN-42a 154A ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,90 m od parc. št. 1738/2, k.o. Cerovec
2,95 m od parc. št. 1754, k.o. Cerovec 

VIN-42a 155 ZIDANICA – nelegalna gradnja deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 1699/2, k.o. Cerovec
0,05 m od parc. št. 1686, k.o. Cerovec 
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Osnovni objekt Dopustni manjši odmiki

VIN-43 159 ZIDANICA – nelegalna gradnja 2,70 m od parc. št. 1318/2, k.o. Cerovec
0,90 m od parc. št. 1316, k.o. Cerovec 

VIN-46 161 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,10 m od parc. št. 2810, k.o. Cerovec 

VIN-46 161A ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,70 m od parc. št. 2777/2, k.o. Cerovec
1,20 m od parc. št. 2782/1, k.o. Cerovec 

VIN-49 163 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,85 m od parc. št. 754, k.o. Težka voda 

VIN-52 164 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,65 m od parc. št. 207/1, k.o. Lakovnice 

VIN-54 168 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,20 m od parc. št. 79/2, k.o. Vel. Podljuben
2,60 m od parc. št. 2042/1, (cesta) k.o. Vel. Podljuben 

VIN-54 169 ZIDANICA – neskladna gradnja 0,40 m od parc. št. 43, k.o. Vel. Podljuben
0,80 m od parc. št. 4123/1 (cesta), k.o. Dobindol 

VIN-54 170 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,85 m od parc. št. 4123/1 (cesta), k.o. Dobindol
1,35 m od parc. št. 3933, k.o. Dobindol
0,95 m od parc. št. 3937/2, k.o. Dobindol
0,05 m od parc. št. 3937/2, k.o. Dobindol (nadstrešek)
0,80 m od parc. št. 3933, k.o. Dobindol (nadstrešek)

VIN-54 171 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,65 m od parc. št. 3851/2, k.o. Dobindol 

VIN-54 172B ZIDANICA – neskladna gradnja 2,65 m od parc. št. 3508/1, k.o. Dobindol 

VIN-54 173 ZIDANICA – neskladna gradnja 2,50 m od parc. št. 3535/1, k.o. Dobindol 

VIN-54 176 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,10 m od parc. št. 1724, k.o. Stranska vas
2,15 m od parc. št. 1754/3 (cesta), k.o. Stranska vas 

VIN-54 177 ZIDANICA – nelegalna gradnja 1,15 m od parc. št. 63, k.o. Vel. Podljuben
1,70 m od parc. št. 1754/3 (cesta), k.o. Stranska vas 

VIN-54 180 ZIDANICA – nelegalna gradnja 0,50 m od parc. št. 1680, k.o. Stranska vas
0,10 m od parc. št. 1754/3 (cesta), k.o. Stranska vas 

20. člen
(dopustni manjši odmiki ostalih objektov)

Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri 
naslednjih ostalih objektih in znašajo:

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Ostali objekti Dopustni manjši odmiki

VIN-01 1 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 2:
0,2 m od parc. št. 2174/1 (cesta), k.o. Zagorica

VIN-01 2 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,0 m od parc. št. 2171, k.o. Zagorica
Oporni zid 2:
1,20 m od parc. št. 1326/1, k.o. Zagorica

VIN-03 2A OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid:
0,0 m od parc. št. 2213/1 (cesta), k.o. Zagorica 

VIN-06 3 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,10 m od parc. št. 397/7, k.o. Črešnjice
Oporni zid 2:
2,25 m od parc. št. 399/10, k.o. Črešnjice 

VIN-06 4 PO (LOPA) – nelegalna gradnja Pomožni objekt (lopa):
1,80 m od parc. št. 2805/1, k.o. Črešnjice 

VIN-06 5 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,10 m od parc. št. 1269 (cesta), k.o. Herinja vas

VIN-06 6A OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 2804 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 1081/5, k.o. Črešnjice
Oporni zid 3:
0,15 m od parc. št. 1083/2 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 4:
0,30 m od parc. št. 2804 (cesta), k.o. Črešnjice



Stran 3678 / Št. 31 / 30. 4. 2014 Uradni list Republike Slovenije

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Ostali objekti Dopustni manjši odmiki

VIN-06 7 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Oporni zid:
0,70 m od parc. št. 2804 (cesta), k.o. Črešnjice

VIN-06 8A PO (LOPA, NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Nadstrešek:
0,20 m od parc. št. 1232/3, k.o. Črešnjice
Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 1232/3, k.o. Črešnjice
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 2802/1 (cesta), 
k.o. Črešnjice 

VIN-06 10 PO (LOPA, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Pomožni objekt (kmečka lopa):
1,40 m od parc. št. 1773, 1789, k.o. Črešnjice
Oporni zid 3:
0,55 m od parc. št. 1789, k.o. Črešnjice
0,80 m od parc. št. 1773, k.o. Črešnjice 

VIN-06 14 PO (LOPA), KAPNICA in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 2799 (cesta), k.o. Črešnjice
0,00 m od parc. št. 1365/2, k.o. Črešnjice 

VIN-06 15 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1522, k.o. Črešnjice 

VIN-06 16 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Lopa:
1,15 m od parc. št. 1551, k.o. Črešnjice
1,35 m od parc. št. 2786 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 4:
0,0 m od parc. št. 1555, k.o. Črešnjice 

VIN-08 25 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1908/3, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 27 PO (NADSTREŠEK, VINSKA 
KLET, LOPA) in OPORNI ZIDOVI 
– nelegalna gradnja

Nadstrešek:
1,35 m od parc. št. 1585, k.o. Ždinja vas
Lopa:
0,45 m od parc. št. 1581, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 1:
0,0 m od parc. št. 2475/1 (cesta), k.o. Ždinja vas
Oporni zidovi 3, 4, 7, 6:
0,0 m od parc. št. 1581, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 7:
0,25 m od parc. št. 1585, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 8, 9:
0,0 m od parc. št. 1590/2, k.o. Ždinja vas
0,0 m od parc. št. 1585, k.o. Ždinja vas

VIN-08 28 PO (KMEČKA LOPA, LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,25 m od parc. št. 1802/5, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 30 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,0 m od parc. št. 2826/2 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 4:
0,0 m od parc. št. 2821 (cesta), k.o. Črešnjice

VIN-08 30A OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid:
0,0 m od parc. št. 2475/2 (cesta), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 31 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,20 m od parc. št. 2825/1 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 2:
0,00 m od ceste parc. št. 2825/1 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 534/2, k.o. Črešnjice
Oporni zid 6:
0,05 m od parc. št. 2825/1 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 7:
0,00 m od parc. št. 2825/1 (cesta), k.o. Črešnjice

VIN-08 34 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,15 m od parc. št. 2477 (cesta), k.o. Ždinja vas

VIN-08 35 PO (NADSTREŠEK, KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Pomožni objekt (kmečka lopa):
1,40 m od parc. št. 1485/3, k.o. Ždinja vas 



Uradni list Republike Slovenije Št. 31 / 30. 4. 2014 / Stran 3679 

EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Ostali objekti Dopustni manjši odmiki

VIN-08 35A OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,05 m od parc. št. 1489/5, k.o. Ždinja vas
0,30 m od parc. št. 1489/3, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 36A PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,0 m od parc. št. 1407/2, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 4:
0,0 m od parc. št. 1407/2, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 5:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 1402/5, k.o. Ždinja vas

VIN-08 37 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oporni zid 2:
0,20 m od parc. št. 1504/17, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 40 PO (NADSTREŠEK, GARAŽA, 
LOPA) – nelegalna gradnja

Pomožni objekt (nadstrešek):
0,20 m od parc. št. 1092/1, 1092/2, k.o. Ždinja vas
0,00 m od parc. št. 1038, k.o. Ždinja vas
Pomožni objekt (garaža):
0,00 m od parc. št. 1038, k.o. Ždinja vas
Pomožni objekt (lopa):
0,25 m od parc. št. 1038, k.o. Ždinja vas

VIN-08 42 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 2490 (cesta), 
k.o. Ždinja vas
Oporni zid 2:
0,05 m od parc. št. 2490 (cesta), k.o. Ždinja vas

VIN-08 43 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 2482/1, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 043A PO (LOPA Z NADSTREŠKOM, 
RASTLINJAK, KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,25 m od parc. št. 2482/1 (cesta), k.o. Ždinja vas
0,05 m od parc. št. 1243/10, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 2:
0,15 m od parc. št. 1243/10, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 1244/3, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 5:
0,50 m od parc. št. 1244/3, k.o. Ždinja vas,
0,00 m od parc. št. 1243/3, k.o. Ždinja vas,
0,10 m od parc. št. 2482/1 (cesta), k.o. Ždinja vas
0,05 m od parc. št. 2482/1 (cesta), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 45 PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Pomožni objekt (lopa):
0,65 m od parc. št. 1372, k.o. Ždinja vas
Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1372, k.o. Ždinja vas

VIN-08 46 PO (UTA/SENČNICA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Pomožni objekt (uta/senčnica):
0,45 m od parc. št. 1430/3, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 2:
0,05 m od parc. št. 1430/6, k.o. Ždinja vas
0,30 m od parc. št. 1423, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 2, 3:
0,00 m od parc. št. 1430/3, k.o. Ždinja vas oziroma delno 
posegata na to zemljišče

VIN-08 47 PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

0,30 m od parc. št. 2486/1 (cesta), k.o. Ždinja vas 

VIN-08 47A PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Lopa:
0,80 m od parc. št. 2486/4 (javno dobro), k.o. Ždinja vas
0,75 m od parc. št. 1422/2, k.o. Ždinja vas
Oporni zid 3:
0,30 m od parc. št. 1422/2, k.o. Ždinja vas
0,00 m od parc. št. 2486/4 (javno dobro), k.o. Ždinja vas
Oporni zid 4:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 2486/4 (javno dobro), 
k.o. Ždinja vas

VIN-08 50 PO (LOPA, NADSTREŠEK) in 
OPORNI ZID – nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,0 m od parc. št. 1354/1 k.o. Ždinja vas
0,0 m od parc. št. 1353/2 k.o. Ždinja vas 
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VIN-08 51 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 2484 (cesta), k.o. Ždinja vas
0,30 m od parc. št. 1308/6, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 52 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Kmečka lopa:
0,90 m od parc. št. 1306, k.o. Ždinja vas
Oporni zid:
0,40 m od parc. št. 1308/3, k.o. Ždinja vas
0,00 m od parc. št. 1306, k.o. Ždinja vas

VIN-08 52A PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Nadstrešek:
0,90 m od parc. št. 1326, k.o. Ždinja vas
0,80 m od parc. št. 2482/1 (cesta), k.o. Ždinja vas
Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 1324, k.o. Ždinja vas
0,00 m od parc. št. 2482/1 (cesta), k.o. Ždinja vas

VIN-08 53 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1142/10, k.o. Ždinja vas
0,00 m od parc. št. 1142/6, k.o. Ždinja vas
0,30 m od parc. št. 1138/2, k.o. Ždinja vas

VIN-08 56A PO (VINSKA KLET, KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Vinska klet:
0,40 m od parc. št. 2783 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 1:
0,40 m od parc. št. 2783 (cesta), k.o. Črešnjice

VIN-08 58 PO (KAŠČA, LOPA, ČEBELNJAK, 
KLET, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

kašča:
1,80 m od parc. št. 964/1, k.o. Črešnjice 

VIN-08 58A OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 887/2, k.o. Črešnjice
Oporni zid 2:
deloma na sosednjih zemljiščih, na parc. št. 2817 (javno dobro), 
k.o. Črešnjice in parc. št. 889 in 888/2, vse k.o. Črešnjice

VIN-10 58B OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,20 m od parc. št. 867/1, k.o. Črešnjice 

VIN-08 59 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 583/2, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 59 A OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 599/2 in 631, 
k.o. Ždinja vas

VIN-08 60A PO (LOPA, KMEČKA LOPA) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Kmečka lopa:
1,15 m od parc. št. 2508 (cesta), k.o. Ždinja vas
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 2508 (cesta), k.o. Ždinja vas

VIN-08 61 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,10 m od parc. št. 455, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 62 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid 5:
0,00 m od parc. št. 540/4, k.o. Ždinja vas 

VIN-08 68 PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Nadstrešek:
0,00 m od parc. št. 2820/1 (cesta), k.o. Črešnjice
Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 2820/1 (cesta), k.o. Črešnjice

GKM/6 69 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 2171/1, k.o. Daljni Vrh
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 2637/1 (pot), k.o. Daljni Vrh

VIN-11-a 70 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 598/7, k.o. Prečna 

VIN-11-a 73 PRIZIDKI K ZIDANICI (KLET, 
NADSTREŠEK), PO (KMEČKA 
LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,05 m od parc. št. 618/6, k.o. Prečna
Oporni zid 2:
0,40 m od parc. št. 618/6, k.o. Prečna
0,45 m od parc. št. 611/1, k.o. Prečna 
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VIN-12-a 77 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1
0,05 m od parc. št. 1087/11, k.o. Smolenja vas
0,15 m od parc. št. 1087/5, k.o. Smolenja vas
0,15 m od parc. št. 1088/2, k.o. Smolenja vas
0,00 m od parc. št. 1087/3, k.o. Smolenja vas

VIN-12-a 81 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 528/1, k.o. Smolenja vas
Oporni zid 2:
0,10 m od parc. št. 517, k.o. Smolenja vas
Kmečka lopa:
0,80 m od parc. št. 517, k.o. Smolenja vas

VIN-18 83 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 2
0,00 m od parc. št. 533/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-18 84 PO (LOPA IN KMEČKA LOPA) – 
nelegalna gradnja

Kmečka lopa:
1,05 m od parc. št. 515/72, k.o. Potov Vrh

VIN-18 86 PO (KMEČKA LOPA, KOZOLEC, 
KLET) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Kmečka lopa:
0,85 m od parc. št. 515/68, k.o. Potov Vrh 

VIN-19 88 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Kmečka lopa:
1,45 m od parc. 2925/3, k.o. Brusnice
0,60 m od parc. 3211/2, k.o. Brusnice
0,65 m od parc. 3211/3, k.o. Brusnice
Oporni zid 1:
0,20 m od parc. 3211/3, k.o. Brusnice

VIN-19 89 PO (KMEČKA LOPA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid 2:
0,05 m od parc. 3214/3, k.o. Brusnice 

VIN-20 
VBR-
OPR-b

90 PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

Kmečka lopa:
0,40 m od parc. 1086, k.o. Brusnice

VIN-24 93 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1 in 2:
0,00 m od parc. št. 992/10 in 992/11, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 96 PO (NADSTREŠEK) – nelegalna 
gradnja

Nadstrešek J
0,75 m od parc. št. 989, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 97 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Pomožni objekt (lopa):
0,75 m od parc. št. 1015, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 1:
0,35 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 1015, k.o. Potov Vrh

VIN-24 98 PO (LOPA) – neskladna gradnja 
in OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,40 m od parc. št. 1028/1, k.o. Potov Vrh
deloma na sosednjem zemljišču parc.št. 1820 (cesta), k.o. Potov 
Vrh
Oporni zid 2:
0,40 m od parc. št. 1028/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 99 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Lopa:
0,85 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
0,95 m od parc. št. 1056, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
0,00 m od parc. št. 1062, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
0,05 m od parc. št. 1056, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 1056, k.o. Potov Vrh

VIN-24 100 B PO (LOPA) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Lopa:
0,50 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov vrh
deloma na sosednjem zemljišču parc.št. 1821 (cesta), k.o. Potov 
Vrh
Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
deloma na sosednjem zemljišču parc.št. 1821 (cesta), k.o. Potov Vrh
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VIN-24 101 PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Nadstrešek:
0,00 m od parc. št. 969, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 972/2, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 971/2, k.o. Potov Vrh
0,00 m od parc. št. 970, k.o. Potov Vrh

VIN-24 101 A PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 966/2, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 102 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 951/1, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 3:
0,05 m od parc. št. 944, k.o. Potov Vrh

VIN-24 105 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Lopa:
0,80 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 747, k.o. Potov Vrh
Oporni zid 2:
0,15 m od parc. št. 751, k.o. Potov Vrh

VIN-24 106 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,05 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
0,15 m od parc. št. 777, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 106A PO (UTA/SENČNICA) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Uta/senčnica:
1,00 m od parc. št. 839, k.o. Potov Vrh
Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 839, k.o. Potov Vrh

VIN-24 107 A OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 1820 (cesta), k.o. Potov Vrh
Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 895, k.o. Potov Vrh

VIN-24 108 PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1821 (cesta), k.o. Potov Vrh 

VIN-24 108A OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1155/1, k.o. Potov Vrh 

VIN-24 109 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 1821 (cesta), 
k.o. Potov Vrh 

VIN-24 110 PO (LETNA KUHINJA Z 
NADSTREŠKOM) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Letna kuhinja z nadstreškom:
0,35 m od parc. št. 1311, k.o. Brusnice
Oporni zid 1:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 3775 (cesta), 
k.o. Brusnice
Oporni zid 2:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 1311, k.o. Brusnice

VIN-24 111 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Lopa:
1,05 m od parc. št. 1325, k.o. Brusnice
Oporni zid 2:
0,35 m od parc. št. 1325, k.o. Brusnice

VIN-27 115 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 2:
0,0 m od parc. št. 1701/1, k.o. Gabrje 

VIN-27 116 PO (SKEDENJ) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Skedenj:
0,60 m od parc. št. 1223/21, k.o. Gabrje 

VIN-27 118 PO (SKEDENJ) neskladna gradnja 
in OPORNI ZID – nelegalna 
gradnja

Skedenj:
1,40 m od parc. št. 2780/2 (cesta), k.o. Gabrje 

VIN-27 122 PO (KLET) in OPORNI ZID – 
nelegalna gradnja

Oporni zid in klet:
deloma na sosednjem zemljišču s parc. št. 977/52, k.o. Gabrje 
(MONM)

VIN-27 125 PO (LOPA IN KOZOLEC) – 
nelegalna gradnja

Lopa:
1,25 m od parc. št. 957/2, k.o. Gabrje 

VIN-30 128 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1328/2 (cesta), k.o. Hrušica 
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Ostali objekti Dopustni manjši odmiki

VIN-30 132 PO (KMEČKA LOPA) – nelegalna 
gradnja

Kmečka lopa:
0,90 m od parc. št. 1856/2, k.o. Zajčji Vrh

VIN-32 134 PO (LOPA+NADSTREŠEK) – 
nelegalna gradnja

Lopa in nadstrešek:
1,25 m od parc. št. 1959/37 (cesta), k.o. Zajčji Vrh
0,50 m od parc. št. 1959/40 (cesta), k.o. Zajčji Vrh 

VIN-40a 145 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,05 m od parc. št. 2486/5, k.o. Gabrje 

VIN-40a 146 PO (NADSTREŠEK) in OPORNI 
ZID – nelegalna gradnja

Nadstrešek:
0,45 m od parc. št. 2491, k.o. Gabrje
Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 2486/3 (po PISO 2486/5), k.o. Gabrje

VIN-41 151A PO (KOZOLEC) – nelegalna 
gradnja

Kozolec:
1,35 m od parc. št. 1337 (cesta), k.o. Cerovec
0,80 m od parc. št. 3217/1, k.o. Cerovec 

VIN-42a 154 OPORNI ZID – nelegalna gradnja Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 1782, k.o. Cerovec 

VIN-42b 157 GIO (GREZNICA) – nelegalna 
gradnja

Greznica:
na sosednjem zemljišču s parc. št. 154/12 (po PISO 154/14), 
k.o. Zajčji Vrh

VIN-46 161 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 2:
0,25 m od parc. št. 2810, k.o. Cerovec 

VIN-47 162A PO (UTA/SENČNICA, KMEČKA 
LOPA) – nelegalna gradnja

Kmečka lopa:
1,00 m od parc. št. 1869/11, k.o. Stopiče 

VIN-49 163 PO (LOPA) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oporni zid 2:
0,50 m od parc. št. 754, k.o. Težka voda

VIN-52 164 PO (LOPA, NADSTREPŠEK) in 
OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Lopa:
0,75 m od parc. št. 212, k.o. Lakovnice
Nadstrešek:
1,35 m od parc. št. 207/1, k.o. Lakovnice
Oporni zid 3:
0,40 m od parc. št. 212, k.o. Lakovnice
0,00 m od parc. št. 216/1, k.o. Lakovnice

VIN-52 165 PO (LOPA) – nelegalna gradnja Lopa:
0,80 m od parc. št. 249/2, k.o. Lakovnice

VIN-54 168 PO (LOPA IN NADSTREŠEK) 
in OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 2042/1 (cesta), k.o. Vel. Podljuben

VIN-54 169 PO (KLET) in OPORNI ZIDOVI – 
nelegalna gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 4123/1 (cesta), k.o. Dobindol 

VIN-54 170 PO (GARAŽA, KMEČKA LOPA) 
in OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Garaža:
0,33 m od parc. št. 4123/1 (cesta), k.o. Dobindol
1,00 m od parc. št. 3609/97, k.o. Dobindol
Kmečka lopa:
0,43 m od parc. št. 4123/1 (cesta), k.o. Dobindol
Oporni zid 2:
0,00 m od parc. št. 3937/2, k.o. Dobindol

VIN-54 171 PO (UTA/SENČNICA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Oporni zid:
0,00 m od parc. št. 3849/4, k.o. Dobindol 

VIN-54 172 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,10 m od parc. št. 4129/1 (cesta), k.o. Dobindol 

VIN-54 172B PO (KMEČKA LOPA, 
UTA/SENČNICA) in OPORNI 
ZIDOVI – nelegalna gradnja

Uta/senčnica:
0,00 m od parc. št. 3508/1, k.o. Dobindol
0,30 m od parc. št. 3508/2, k.o. Dobindol
Kmečka lopa:
0,80 m od parc. št. 4129/1 (cesta), k.o. Dobindol
Oporni zid 1:
0,45 m od parc. št. 3508/2, k.o. Dobindol
0,00 m od parc. št. 3498, k.o. Dobindol
Oporni zid 4:
deloma na sosednjem zemljišču parc. št. 4129/1 (cesta), 
k.o. Dobindol
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EUP po 
OPN

Ureditvena 
enota

Ostali objekti Dopustni manjši odmiki

VIN-54 173 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 3535/1, k.o. Dobindol
Oporni zid 3:
0,00 m od parc. št. 3535/1, k.o. Dobindol
Oporni zid 4:
0,00 m od parc. št. 4129/2 (javno dobro), k.o. Dobindol
0,00 m od parc. št. 3544, k.o. Dobindol oziroma delno na 
sosednjem zemljišču parc. št. 3544, k.o. Dobindol

VIN-54 177 OPORNI ZIDOVI – nelegalna 
gradnja

Oporni zid 1:
0,00 m od parc. št. 63, k.o. Vel. Podljuben 

2.2.3 Pogoji za legalizacijo objektov glede velikosti 
funkcionalnega zemljiškega posestva

21. člen
(splošna določila glede velikosti funkcionalnega  

zemljiškega posestva)
(1) Za objekte v posamezni ureditveni enoti so podatki 

o velikosti funkcionalnega zemljiškega posestva pridobljeni 
iz uradnih evidenc (podatki o lastništvu in površina vinograda 
oziroma sadovnjaka po dejanski rabi, ki jo vodi Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje; junij 2013).

(2) Kot zadostna velikost funkcionalnega zemljiškega po-
sestva se šteje površina vinograda oziroma sadovnjaka 8a ali 
več. Kjer izmerjena površina vinograda oziroma sadovnjaka 
znaša manj kot 8a, so določene izjeme, kjer je dopustna lega-
lizacija objektov ob pogojih iz naslednjega člena odloka.

22. člen
(dopustna legalizacija objektov z manjšo površino 

funkcionalnega zemljiškega posestva)
Manjše funkcionalno zemljiško posestvo je dopustno v 

naslednjih ureditvenih enotah, in sicer se upošteva obstoječa 
površina vinograda ali sadovnjaka oziroma je določen pogoj 
za zasaditev z vinsko trto ali visokoraslim sadnim drevjem 
avtohtonih vrst:

EUP po OPN Ureditvena 
enota

Pogoji glede funkcionalnega zemljiškega posestva

VIN-06 4 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-06 8A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-06 9 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-06 10 zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)

VIN-06 15 zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2) 

VIN-06 19 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-06 20 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-06 21 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-07 24 zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)

VIN-08 27 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-08 30A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-08 37  na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-08 43 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-08 56 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-08 58 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka oziroma
ob spremembi lastništva zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)

VIN-08 59 A zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)

VIN-08 63 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
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EUP po OPN Ureditvena 
enota

Pogoji glede funkcionalnega zemljiškega posestva

VIN-08 68 zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
GKM/6 69 ob obstoječi površini in rabi kmetijskih zemljišč
VIN-11-a 70 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-12-b 75 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-12-a 79 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-18 84 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-19 87 zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
VIN-19 88 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-20 
VBR-OPR-b

90 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka

VIN-21 91 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 94 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 97 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 98 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 99 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 101 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 101 A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 103 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 104 zasaditev vinograda/sadovnjaka (150 m2)
VIN-24 105 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 106A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 107 A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 108A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 109 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-24 110 zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
VIN-25 113 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-25 114A zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
VIN-27 116 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-27 122 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-27 122A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-27 124 zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)
VIN-27 125 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-30 129 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-30 129 A zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
VIN-30 129 B na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-30 132 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-34 135 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-34 135A zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)
VIN-40a 140A zasaditev vinograda/sadovnjaka (350 m2)
VIN-40a 141 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-40a 141A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-40a 142 zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
VIN-40a 144A zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)
VIN-40a 145 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-41 149 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-42a 155 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-46 161A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-47 162A na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-52 164 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-52 165 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-54 169 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-54 171 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-54 179 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
VIN-54 180 na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka
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2.3 Pogoji za parcelacijo in določitev gradbenih parcel

23. člen
(pogoji za parcelacijo)

(1) V UE je dopustno s parcelacijo deliti parcele, na katerih 
je z upravnim dovoljenjem legalizirana neskladna oziroma nele-
galna gradnja zidanice, vendar le pod pogojem, da po parcelaciji 
parcela (s parcelnim delom za stavbišče), na kateri je zidanica 
s pripadajočim vinogradom, ne bo manjša od 8 arov oziroma ne 
manjša od površine, ki je za posamezno UE z manjšim funkcio-
nalnim zemljiškim posestvom določena v 21. členu tega odloka.

(2) Pri pridobitvi uporabnega dovoljenja mora biti površi-
na funkcionalnega zemljiškega posestva enaka, kot je bila ob 
pridobitvi gradbenega dovoljenja.

(3) Izjema je parcelacija za potrebe gradnje GJI. Par-
celacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) mora slediti 
uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.

24. člen
(določitev gradbenih parcel)

(1) Gradbene parcele, ki pripadajo posameznim objektom 
in ureditvam, so določene na ureditvenih situacijah v okviru 
posameznih UE v grafičnem delu tega odloka.

(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
lahko določi tudi manjša oziroma večja gradbena parcela ali pa 
gradbena parcela drugačne oblike, kot je določena v grafičnem 
delu tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– če je znotraj posamezne UE določenega več stavbnega 
zemljišča Az, kot ga objekt/i potrebuje/jo, na izločenem delu pa 
je v geodetskih oziroma drugih evidencah evidentirana izključ-
no kmetijska raba, se lahko določi manjša gradbena parcela;

– če objekt oziroma obstoječe ali predvidene ureditve 
potrebujejo večjo gradbeno parcelo, se njena velikost lahko tudi 
poveča, pri čemer pa ta ne sme biti večja od velikosti stavbnega 
zemljišča Az, določeno z OPN;

– če je to potrebno zaradi urejanja lastništva ali gradnje 
gospodarske javne infrastrukture, se lahko določi tudi drugačna 
oblika gradbene parcele, vendar vse znotraj obsega stavbnega 
zemljišča Az.

(3) V okviru ene UE je lahko določenih tudi več gradbenih 
parcel.

3. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

25. člen
(splošna določila)

Priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, 
vključno z dostopi, ki so potrebni za funkcioniranje objektov in 
potekajo izven območij posameznih UE, so skladno s šestim 
odstavkom 73. člena OPN dopustni na vseh podrobnih namen-
skih rabah (PNR).

26. člen
(pogoji za priključevanje na prometno omrežje)

(1) Za zgrajene objekte, obravnavane s tem OPPN, se 
šteje, da imajo zagotovljen dostop, če se priključujejo na opre-
deljeno javno prometno površino.

(2) V primerih, ko dostop poteka preko zemljišča oziroma 
zemljišč v zasebni lasti, je potrebno v postopku za izdajo uprav-
nega dovoljenja predložiti ustrezno dokazilo o pravici uporabe.

27. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje  

in priključevanje)
(1) Osnovni objekti se priključujejo na komunalno in ener-

getsko infrastrukturno omrežje skladno s pogoji upravljavcev 
komunalnih in energetskih vodov in naprav.

(2) Kjer priključitev na omrežje javne komunalne in ener-
getske infrastrukture ni možna, je dovoljena lastna oskrba.

28. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje zidanic je s trdnimi ali tekočimi gorivi. Stavbe 
se lahko ogrevajo tudi z izkoriščanjem drugih virov energi-
je (toplotne črpalke ipd). Na strehah je dovoljeno postavljati 
sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob 
upoštevanju vpliva na podobo naselja.

29. člen
(odpadki)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih na obstoje-
čih lokacijah, od koder je zagotovljen reden odvoz v Center za 
ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovec.

(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em-
balaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali 
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno 
in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljeno ločeno zbiranje 
odpadkov (ekološki otok).

(3) Škropiva in embalaže škropiv je treba zbirati ločeno 
in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljen odvoz na končno 
dispozicijo.

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z grad-
benimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ter pred-
pisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

30. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju obravnave s tem OPPN so naslednje 
enote kulturne dediščine:

Ešd Ime Režim
924 Zagrad pri Otočcu – Stari grad vplivno območje spomenika
2477 Srednje Grčevje – cerkev sv. Jurija vplivno območje spomenika
2353 Zajčji Vrh pri Stopičah – cerkev sv. Matije vplivno območje spomenika

(2) V vplivnem območju spomenika Zagrad pri Otočcu – 
Stari grad se nahajajo objekti v UE: 3, 4, 6A in 7. V vplivnem 
območju spomenika Srednje Grčevje – cerkev sv. Jurija se 
nahaja objekt v UE 118. Objekt v UE 138a z enim kotom stoji v 
vplivnem območju spomenika Zajčji Vrh pri Stopičah – cerkev 
sv. Matije.

(3) Za posege v vplivno območje kulturnega spomeni-
ka je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda 
organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve 
varstvenih območij je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
za enote kulturne dediščine, vključene v Strokovne zasnove 
varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Novo 
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mesto (Zavod za kulturno dediščino Slovenije, OE Novo me-
sto, februar 2008). Kulturnovarstveno soglasje izda pristojna 
območja enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(28.–30. člen ZVKD-1).

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov  
in ohranjanje narave

31. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Ureditvene enote ležijo na območjih razpršene pose-
litve, za katere je po predpisih o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju določena III. stopnja varstva pred hrupom.

(2) Pri uporabi obravnavanih objektov mejne vrednosti 
hrupa v okolju za dejavnosti, povezane z obdelavo vinogradov 
oziroma sadovnjakov in pripadajočih ostalih površin funkcional-
nega zemljiškega posestva, ne bodo presežene.

32. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka zaradi uporabe zgraje-
nih objektov ne bo presegala dovoljenih koncentracij v skladu 
z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih 
snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila 
predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na-
prav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, 
da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

33. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je dopustno 
s priključitvijo na greznico oziroma malo ČN. Padavinske vode 
se zbirajo v kapnici ali jih je treba ponikati v okviru funkcional-
nega kmetijskega gospodarstva. Padavinske vode ne smejo 
pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno 
ustrezno odvodnjavanje. Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno 
predvideti ukrepe za preprečitev udora ponikanih vod v cestna 
telesa.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili 
predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. V primeru izpusta padavinskih vod v vodotok, 
kjer je zaradi njegove bližine to mogoče, morajo biti emisije v 
vodotok urejene tako, da bodo skladne z določili predpisa o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in jav-
no kanalizacijo ter določili predpisa o stanju površinskih voda.

(3) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varno-
stne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno 
onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.

34. člen
(varovanje ohranjanja narave)

Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih vsebin 
ohranjanja narave.

35. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izko-
pane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo 
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja odlaga v pasovih v višini do 2 m ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno  

z varstvom pred požarom

36. člen
(naravne omejitve)

(1) Za objekte v ureditvenih enotah, ki ležijo na obmo-
čjih erozivnosti ali plazovitosti terena, je treba v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
upoštevati smernice pristojne službe oziroma upoštevati dodatne 
ukrepe za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja.

(2) Ureditveno območje OPPN leži izven območja poplav-
nosti in visokih podtalnih vod, zato dodatni ukrepi za zagotovitev 
potrebnega varstva s tega področja niso potrebni.

37. člen
(obramba in zaščita)

Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklo-
nišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred 
vojnimi udejstvovanji le-teh ni potrebno predvideti.

38. člen
(varstvo pred požarom)

Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora 
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.

39. člen
(potresna varnost)

(1) OPPN obravnava že zgrajene objekte. V primeru, da 
se pri projektiranju ugotovi, da dejanska izvedba objekta ne 
zagotavlja njegove potresne varnosti, je potrebno s projektno 
dokumentacijo določiti pogoje za sanacijo objekta glede zagoto-
vitve potresne varnosti.

(2) Pri določitvi pogojev za sanacijo iz predhodnega od-
stavka se upošteva projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g.

7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev

40. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tole-
rance:

– odstopanja pri umestitvi objektov, opornih zidov ter odmi-
kih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica različnih 
vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem na-
črtu, DOF, ostalo),

– odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov in 
naklonov streh, višini opornih zidov ter odmikih objektov od mej 
sosednjih zemljišč, ki so posledica natančnejših izmer v fazi 
izdelave projektne dokumentacije,

– manjša odstopanja pri določitvi gradbene parcele, ki so 
posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki 
na geodetskem načrtu, DOF, ostalo).

(2) V primeru sprememb geodetskega načrta, ki izkazuje 
spremenjeno parcelno stanje glede na geodetski načrt, upora-
bljen pri izdelavi tega OPPN, se vsebine oziroma določila OPPN 
smiselno upoštevajo na novem parcelnem stanju ob upoštevanju 
toleranc novega geodetskega načrta.

8. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so ob-
veznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov 
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi 
oziroma z navodili posameznega upravljavca glede varnost-
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nih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne 
spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po 
pogojih upravljavcev.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih 
objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infra-
strukturnega omrežja.

– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infrastruk-
turnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nadzora krije 
investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo investitorja 
tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, 
kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in 
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zale-
dnih zemljišč v času gradnje in po gradnji.

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno 
glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja 
oziroma posamezne lokacije.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

42. člen
(vsebina grafičnega dela OPPN)

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1 Umestitev območij urejanja v širšem prostoru:
1.1 Pregledna situacija s prikazom lokacij obravnava-

nih objektov in delitvijo območij obravnav po sklopih (1 do 5), 
M 1:65 000

1.2 Pregledne karte po posameznih sklopih s prikazom 
vsebin po OPN: (a) podrobne namenske rabe prostora (PNRP), 
(b) varovanj in omejitev, (c) gospodarske javne infrastrukture 
(GJI), v M 1:15 000:

1.2.1 Sklop 1
1.2.2 Sklop 2
1.2.3 Sklop 3
1.2.4 Sklop 4
1.2.5 Sklop 5
1.3 Pregledne karte po posameznih sklopih na podrobni 

namenski rabi z EUP-VIN po OPN ter prikazom lege ureditvenih 
enot po OPPN, M 1: 5 000:

1.3.1 – 1.3.6 / Sklop 1
1.3.7 – 1.3.8 / Sklop 2
1.3.9 – 1.3.12 / Sklop 3
1.3.13 – 1.3.18 / Sklop 4
1.3.19 – 1.3.21 / Sklop 5
2 Prikaz lege, velikosti, oblikovanja, namembnosti in drugih 

podatkov za objekte in ureditve, ki so predmet legalizacije po 
OPPN (za vsako ureditveno enoto posebej):

List 1: Osnovni podatki o ureditveni enoti
Prikaz lege objekta na DOF z DKN
Izsek iz izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo 

mesto
List 2: Geodetski načrt s prikazom ureditvene enote, 

M 1:500
List 3: Ureditvena situacija, M 1:500
List 4 do …:
Pisni podatki o objektih v ureditveni enoti in značilni pogle-

di/fotografije objekta (dopolnitev h grafičnim prikazom na listu 3).

IV. PREHODNE DOLOČBE

43. člen
(dokazila glede pravice graditi v postopku izdaje  

upravnih dovoljenj)
S tem odlokom so določeni pogoji za legalizacijo neskla-

dnih oziroma nelegalnih gradenj, ki jih mora investitor izpolniti 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoji so določeni tudi za 
objekte in/ali ureditve, ki niso v celoti zgrajeni na zemljiščih v lasti 
investitorja, za kar pa morajo biti v postopku izdaje upravnega 
dovoljenja predložena ustrezna dokazila o pravici graditi.

V. KONČNE DOLOČBE

44. člen
(dopustna dela, gradnje in druge ureditve po pridobitvi 
upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma 

nelegalnih gradenj)
(1) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskla-

dnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravna-
vanih s tem OPPN, so na teh objektih dovoljena:

– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti skladno z 11. členom tega 

odloka,
– odstranitev objekta in/ali drugih ureditev.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskla-

dnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravna-
vanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste 
gradenj in drugih del skladno s pogoji OPN.

45. člen
(hramba)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Me-
stne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.

46. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 350-34/2011
Novo mesto, dne 17. aprila 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prevzemu izdajateljstva revije Rast

Na podlagi določil 16. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine 
Novo mesto na 28. seji dne 17. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o prevzemu izdajateljstva revije Rast

1. člen
V Odloku o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list 

RS, št. 26/95, 37/95, 82/98) se  za sedanjim 7. členom doda 
novo poglavje ter 8., 9. in 10. člen:

»II. ZAČASNO IZDAJATELJSTVO

8. člen
Na podlagi razpisa za programskega izvajalca na podlagi 

določil zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi 
se lahko izdajateljstvo revije Rast prenese na programskega 
izvajalca za omejeno časovno obdobje 3 do 5 let (v nadaljevanju: 
začasni izdajatelj). Začasni izdajatelj mora biti oseba javnega 
prava ali imeti status pravne osebe v javnem interesu na podro-
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čju kulture. Razpis in sklenitev pogodbe se izvedeta v skladu z 
določili zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi.

9. člen
Začasnemu izdajatelju se za del ali celotno obdobje, ko 

opravlja izdajateljstvo revije Rast, lahko dovoli vpis v razvid 
medijev kot izdajatelj revije Rast, če bi tak vpis lahko pomenil 
pridobitev širše pravice na kandidiranje za sredstva iz državnega 
ali EU proračuna.

Začasni izdajatelj za čas, ko pridobi pravico izdajanja revije 
Rast, pridobi tudi pravico do sredstev za izdajanje revije Rast, ki 
jih namenja Mestna občina Novo mesto in pravico do sredstev 
iz trženja revije.

10. člen 
Razpis za izbiro začasnega izdajatelja se izvede v skladu 

z določili pravilnika, ki urejajo izvedbo javnega poziva in javne-
ga razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. 
Pogodba se sklene z začasnim izdajateljem za dobo petih let.«

2. člen
Zaradi novega poglavja se spremeni oštevilčenje členov 

tako, da sedanji členi od 8 do 20 postanejo členi od 11 do 23 in 
oštevilčenje poglavij tako, da dosedanja poglavja od II do VI po-
stanejo poglavja od III do VII.

3. člen 
8. člen (sedaj 11. člen) se spremeni tako, da se glasi:
»Revija ima lahko desetčlansko uredništvo, ki ga za štiriletno 

mandatno obdobje na predlog izdajatelja ali začasnega imenuje 
občinski svet. Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega 
člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog iz-
dajatelja. Če izvršuje izdajateljstvo občinski svet (ni prenosa na 
začasnega izdajatelja) predlog za imenovanje članov uredništva 
oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

4. člen
Prvi odstavek 9. člena (sedaj 12. člen) se spremeni tako, 

da se glasi:
»Odgovornega urednika praviloma izmed članov uredni-

štva na predlog izdajatelja ali začasnega izdajatelja imenuje in 
razrešuje občinski svet. Za imenovanje in razrešitev odgovor-
nega urednika se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o 
imenovanju in razrešitvi uredništva.«

5. člen
Četrta alineja 13. člena (sedaj 16. člena) se dopolni tako, 

da se glasi:
»– sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije ozi-

roma Javne agencije za knjigo Republike Slovenije,«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
Svet revije, uredništvo ter odgovorni urednik opravljajo 

svoje delo do izteka mandata.
Imenovanje novega sveta revije, uredništva ter odgovorne-

ga urednika po izteku mandata sedanjih članov imenuje občinski 
svet na podlagi predloga izdajatelja ali začasnega izdajatelja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2014
Novo mesto, dne 17. aprila 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

PUCONCI

1309. Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
števila članov in števila volilnih enot za volitve 
v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, UPB2, 27/08 
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. 
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 20. člena Statuta 
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 
25. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o določitvi števila članov 

in števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih 
skupnosti Občine Puconci

1. člen
1. in 2. točka 4. člena Odloka o določitvi števila članov ter 

števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine 
Puconci (Uradni list RS, 67/98 in 57/06 – dalje Odlok) se spre-
menita tako, da glasita:

»1. volilna enota obsega naselje Bodonci – voli se 4 člane 
sveta

2. volilna enota obsega naselje Vadarci – voli se 3 člane 
sveta.«

2. člen
2. in 3. točka 6. člena Odloka se spremenita tako da glasita:
»2. volilna enota obsega naselje Lemerje – voli se dva 

člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Predanovci – voli se dva 

člana sveta.«

3. člen
Drugi stavek 7. člena Odloka se spremeni tako, da glasi: 

»Voli se tri člane sveta.«

4. člen
Drugi stavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da glasi: 

»Voli se tri člane sveta.«

5. člen
Spremenijo se 1. do 8. točka 9. člena Odloka tako, da 

glasijo:
»1. Volilna enota obsega naselje Dankovci – voli se dva 

člana sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Kuštanovci – voli se dva 

člana sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Mačkovci – voli se dva 

člana sveta.
4. Volilna enota obsega naselje Moščanci – voli se dva 

člana sveta.
5. Volilna enota obsega naselje Otovci – voli se dva člana 

sveta.
6. Volilna enota obsega naselje Pečarovci – voli se tri člane 

sveta.
7. Volilna enota obsega naselje Poznanovci – voli se dva 

člana sveta.
8. Volilna enota obsega naselje Prosečka vas – voli se dva 

člana sveta.«

6. člen
Spremeni se drugi stavek 11. člena Odloka tako, da glasi: 

»Voli se tri člane sveta.«

7. člen
Spremeni se 12. člen Odloka tako, da glasi:
»Za volitve članov Sveta KS Vaneča se določijo 3 volilne 

enote, ki obsegajo območje naselja Vaneča, v katerem se voli 
skupno tri člane sveta KS.
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1. volilna enota obsega severni del naselja Vaneča od 
hišne številke 39 do 56 – voli se en član sveta.

2. volilna enota obsega levi južni del naselja Vaneča od 
hišne številke 1 do 38 – voli se en član sveta.

3. volilna enota obsega desni južni del naselja Vaneča od 
hišne številke 57 do 107 – voli se en član sveta.«

8. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem objave 
prvega razpisa rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti 
na območju Občine Puconci v Uradnem listu Republike Slove-
nije, po dnevu uveljavitve tega Odloka.

Št. 00607/2006
Puconci, dne 24. aprila 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

SLOVENJ GRADEC

1310. Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj 
Gradec (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Občinski svet 
Mestne občine Slovenj Gradec na 32. redni seji dne 16. 4. 2014 
potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Mestne 
občine Slovenj Gradec, ki obsega:

– Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 112/03)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pri-
znanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 106/05)

– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 25/08)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 34/11).

Št. 01504-1/2003
Slovenj Gradec, dne 17. aprila 2014

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

O D L O K 
o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec 

(uradno prečiščeno besedilo-UPB1)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Slovenj Gra-

dec, sestavo komisij za priznanja in pogoje ter postopek pode-
ljevanja priznanj.

2. člen
Priznanja Mestne občine Slovenj Gradec so:
1. naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec,
2. nagrade Mestne občine Slovenj Gradec,
3. plakete Mestne občine Slovenj Gradec.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

Naziv častni občan

3. člen
Naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec je naj-

višje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne 
zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, dr-
žavni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli 
področju človeške ustvarjalnosti.

Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec

4. člen
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec so:
– občinska nagrada,
– Bernekerjeva nagrada,
– Vrunčeva nagrada,
– Železnikarjeva nagrada.

5. člen
Občinsko nagrado se podeli občanom, fizičnim in pravnim 

osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu Mestne občine 
Slovenj Gradec, za večletno delo in rezultate na področju gospo-
darstva in družbenih dejavnosti (razen za dosežke, za katere je 
že prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado), ki 
pomenijo pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja 
v njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.

6. člen
(1) Bernekerjevo nagrado se podeli za izjemne uspehe in 

dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina 
s profesionalnim ali ljubiteljskim kulturnim delovanjem oziroma 
ustvarjalnostjo v književnosti, dramski umetnosti, glasbi in plesu, 
upodabljajoči umetnosti, filmu in radiu, arhitekturi in oblikovanju, 
varovanju kulturne dediščine in za stvaritve, ki so pomemben 
prispevek v zakladnico kulture občine.

(2) Bernekerjevo nagrado lahko prejmejo posamezniki za 
pomembno življenjsko delo v kulturi in izjemno uveljavitev na 
svojem ustvarjalnem področju, tudi, če so dobili že druga pri-
znanja.

7. člen
(1) Vrunčevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in 

izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže po-
sameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v 
vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben 
prispevek k ugledu in uveljavljanju občine.

(2) Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za 
življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v 
državnem ali mednarodnem okolju.

7.a člen
(1) Železnikarjevo nagrado se podeli za aktivno delova-

nje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih do-
seže posameznik, skupina ali organizacija s strokovnim in/ali 
organizacijskim delovanjem na področju športa, ki pomenijo 
pomemben prispevek k razvoju športa, ugleda in uveljavljanju 
občine.

(2) Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci 
ali aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so 
se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

Plakete Mestne občine Slovenj Gradec

8. člen
Plakete Mestne občine Slovenj Gradec so:
– plaketa Mestne občine Slovenj Gradec,
– Bernekerjeva plaketa,
– Vrunčeva plaketa,
– Železnikarjeva plaketa.
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9. člen
Plaketo Mestne občine Slovenj Gradec se podeli občanom, 

pravnim in fizičnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju 
in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali 
družbenega življenja.

10. člen
(1) Bernekerjevo plaketo se podeli posameznikom ali sku-

pini, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kot 
priznanje za uspešno in izvirno kreacijo oziroma enkraten nepo-
novljiv dosežek za varovanje kulturne dediščine in za stvaritve, 
ki so pomemben neponovljiv prispevek v zakladnico kulture 
občine, ki pomeni prispevek h kulturni rasti ljubiteljske in profe-
sionalne kulture.

(2) Bernekerjevo plaketo lahko prejmejo društva in skupine 
za uspešno delovanje na področju ljubiteljske in profesionalne 
kulture.

11. člen
Vrunčevo plaketo se podeli za pomembne pedagoške 

uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture 
pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.

11.a člen
Železnikarjevo plaketo se podeli posameznikom, skupini 

ali organizaciji, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec, kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno 
organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.

12. člen
Vsako leto se lahko podeli največ eno nagrado in tri plakete 

s posameznega področja.
Nagrad in plaket Mestne občine Slovenj Gradec v posame-

znem koledarskem letu ni potrebno podeliti, če tako iz utemelje-
nih razlogov odloči občinski svet oziroma komisija.

13. člen
Priznanja občine lahko prejmejo tudi kandidati, ki niso 

občani Mestne občine Slovenj Gradec oziroma ne delujejo na 
območju občine, in kandidati iz tujine, če so s svojim delom izje-
mno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Mestne občine 
Slovenj Gradec.

III. SESTAVA KOMISIJ ZA PRIZNANJA

14. člen
Priznanja podeljuje župan Mestne občine Slovenj Gradec 

na predlog občinskega sveta oziroma komisij, ki strokovno opre-
delijo podelitev posameznih priznanj.

15. člen
Občinski svet imenuje štiri komisije:
– komisija za podelitev občinskih priznanj,
– komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj,
– komisija za podelitev Vrunčevih priznanj,
– komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj.

16. člen
Komisijo za podelitev občinskih priznanj sestavlja sedem 

članov, od katerih so najmanj trije člani občinskega sveta. Člane 
komisije predlagajo politične stranke.

17. člen
Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj sestavlja se-

dem članov, od katerih so trije predstavniki profesionalne kulture 
(predlagajo jih javni zavodi ali druge profesionalne organizacije), 
trije predstavniki ljubiteljske kulture (predlagajo jih Zveza kul-
turnih društev ali druge organizacije s področja dela ljubiteljske 
kulture) in en član občinskega sveta.

18. člen
(1) Komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj sestavlja se-

dem članov, od katerih je pet predstavnikov šolstva in vzgojnega 
varstva, en član zavoda za šolstvo in en član občinskega sveta.

(2) Člane komisije predlagajo javni zavodi ali druge organi-
zacije oziroma ustanove s področja šolstva in vzgojnega varstva.

18.a člen
(1) Komisijo za podelitev Železnikarjevih priznanj sestavlja 

7 članov, od katerih je pet predstavnikov športa (en predstavnik 
športne zveze), en član zavoda za šport in en član občinskega 
sveta.

(2) Člane komisije predlagajo društva in zveze društev 
s področja športa, javni zavodi ali druge organizacije oziroma 
ustanove s področja športa.

IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ

19. člen
(1) Postopek določanja kandidatov za posamezna prizna-

nja se izvede na podlagi predhodnega javnega razpisa.
(2) Komisija vsako leto objavi razpis v občinskih sredstvih 

javnega obveščanja in na oglasni deski občine najmanj 60 dni 
pred podelitvijo priznanj.

20. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– vrsto in število priznanj,
– področja, za katera se podeljujejo,
– osnovne kriterije za podelitev,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu,
– rok za oddajo predlogov,
– dikcijo o obvezni navedbi naslova predlagatelja.

21. člen
(1) Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni 

obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– natančne podatke o kandidatu,
– utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo 

vrste priznanja,
– morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.
(2) Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki pred-

loga fizične in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga 
enega kandidata samo za eno isto priznanje.

(3) Posamezen kandidat lahko prejme samo eno priznanje 
za isti dosežek.

22. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravo-

časno. Nepravočasnih in nepopolnih predlogov ne obravnava.

23. člen
(1) Komisija obravnava predloge in o njih odloča z večino 

glasov vseh članov. V postopku obravnave lahko zaprosi za 
dodatno mnenje ustrezne institucije in strokovne delavce.

(2) O podelitvi Vrunčevih, Bernekerjevih in Železnikarjevih 
priznanj odločijo strokovne komisije in o tem obvestijo župana 
in občinski svet.

(3) O podelitvi občinskih priznanj odloči občinski svet na 
predlog komisije. Občinski svet predlog komisije potrdi ali zavrne 
z večino glasov vseh navzočih članov.

24. člen
Naziv častni občan in priznanja Mestne občine Slovenj 

Gradec se podelijo na zaključni prireditvi ob občinskem prazniku, 
Bernekerjeva priznanja na svečanosti ob slovenskem kulturnem 
prazniku, Vrunčeva priznanja na svečanosti ob dnevu prosvetnih 
delavcev, Železnikarjeva priznanja pa ob svečani podelitvi v 
mesecu marcu.
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25. člen
(1) Ob razglasitvi naziva častni občan Mestne občine Slo-

venj Gradec se na podlagi sklepa izda posebna listina, v katero 
se vpiše ime in priimek ter datum podelitve naziva s kratko 
utemeljitvijo.

(2) Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec obsegajo 
spominsko plaketo in denarno nagrado. Denarna nagrada za 
občinsko nagrado znaša tri zadnje objavljene povprečne bruto 
plače v RS, denarna nagrada za Bernekerjevo, Železnikarjevo 
in Vrunčevo nagrado pa dve zadnje objavljeni povprečni bruto 
plači v RS.

(3) Plakete obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado 
v višini polovice zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS.

26. člen
Župan lahko med letom brez javnega razpisa podeli pri-

znanje Mestne občine Slovenj Gradec za izjemne dosežke na 
kateremkoli delovnem področju, v obliki posebne listine.

V. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Finančna sredstva za podelitev občinskih priznanj se zago-

tovijo v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.

28. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi z podeljevanjem 

priznanj opravlja občinska uprava, ki vodi tudi evidenco o pode-
ljenih priznanjih.

29. člen
Ob sprejetju tega odloka občinski svet imenuje komisijo za 

podelitev Bernekerjevih priznanj in komisijo za podelitev Vrun-
čevih priznanj. Sedanjo Komisijo za odlikovanja, nagrade in pri-
znanja pa preimenuje v Komisijo za podelitev občinskih priznanj.

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

občinskih priznanjih Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 7/91).

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

listu Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pri-
znanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 106/05) vsebuje naslednjo končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 25/08) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prizna-
njih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 34/11) 
vsebuje naslednji določbi:

12. člen
Ob sprejetju tega odloka občinski svet imenuje Komisijo za 

podelitev Železnikarjevih priznanj.

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

listu Republike Slovenije.

1311. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa 
o določitvi cen programov v vzgojno-
varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZUI in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 
40/11, 40/12 – JUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Uradni list RS, 
št. 55/12 Skl. US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 
104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US: U-I-186/12-34, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 
63/13 – ZJAKRS-A), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 
102/09, 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB in 53/10) in 
20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – UPB) 
sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 
16. 4. 2014 in Občinski svet Občine Mislinja na 23. seji dne 3. 4. 
2014 sprejela

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi 
cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu 

Slovenj Gradec

I.
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi 

cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 14/14).

II.
Spremeni in dopolni se III. točka sklepa, ki se po novem 

glasi:
»Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža 

za strošek prehrane.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev, 

samo za dneve odsotnosti, znižuje in sicer:
1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih 

dni, se od plačila odšteje 10 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,

2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih 
dni, se od plačila odšteje 30 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,

3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni ali 
več, se od plačila odšteje 50 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki 
zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 de-
lovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje 
plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. 
Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih 
stroškov za živila zniža plačilo staršev tako, da znaša, od prvega 
dne odsotnosti otroka, plačilo staršev 20 % glede na določeni 
plačilni razred (odločba CSD) cene programa, v katerega je 
vključen otrok pred odsotnostjo.

Olajšave iz tega člena lahko uveljavljajo starši, ki imajo 
skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini 
Slovenj Gradec oziroma Občini Mislinja. Starši otrok iz drugih ob-
čin pa lahko uveljavljajo olajšave kolikor občina, ki je po predpisih 
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem 
primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa 
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oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa 
na njenem območju.«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2014 dalje.

Št. 602-7/2013
Slovenj Gradec, dne 16. aprila 2014

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

Št. 600-4/2006
Mislinja, dne 3. aprila 2014

Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.

ŽALEC

1312. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
LO-7

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 
– sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Sta-
tuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine 
Žalec dne 25. 4. 2014 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje LO-7

I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Občinski prostorski načrt Občine Žalec (v nadaljevanju: 

OPN OŽ) opredeljuje za enoto urejanja prostora (v nadaljeva-
nju: EUP) z oznako LO-7 osnovno namensko rabo kot območje 
stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo kot IK (površi-
ne z objekti za kmetijsko proizvodnjo). Za navedeno EUP, OPN 
OŽ opredeljuje izdelavo občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju: OPPN). Območje v naravi predstavlja 
travniške površine.

Razlogi za pripravo OPPN:
– Razlog za pripravo OPPN je sprememba lastništva in 

potrebe novih investitorjev po gradnji konjeniškega šolskega 
centra Žalec.

Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 

(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.)
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna 

za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva 
okolja in ohranjanja narave.

II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in 

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter 
postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. 
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev 
ustreznih dovoljenj.

Predmet OPPN:
– Izgradnja objektov konjeniškega šolskega centra Žalec, 

v katerem se bodo odvijale dejavnosti povezane z rejo živali (v 
pretežnem delu), preostali manjši del pa bo namenjen trgovski de-
javnosti, gostišču in izobraževanju za potrebe pretežne dejavnosti.

– Ureditev zunanjih manipulacijskih površin, parkirišč in 
zelenih površin ter ostalih komunalnih ureditev, ki so potrebne za 
realizacijo in funkcioniranje konjeniškega šolskega centra Žalec.

Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje parcele 707/3, 708/2, 

2082 – del in 1950/3 – del, vse k.o. Žalec.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno 

tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da 
se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev 
obravnavanega območja. Okvirna velikost obravnavanega ob-
močja je 3.470 m2.

III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljav-

ne prostorske dokumentacije OPN OŽ, analize prostora, prido-
bljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih 
podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile 
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno 
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US),

– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z 
določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list 
RS, št. 96/04),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),

– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),

– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 
57/08, 57/12),

– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 
115/06,110/07, 106/10),

– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, 
št. 71/11, 58/12),

– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list 
RS, št. 73/05),

– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 
32/09, 95/11, 20/13),

– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov 
in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, 
št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),

– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način nji-

hove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upošte-

vati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, 
relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, 
varstva okolja in ohranjanja narave:

– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 
list RS, št. 76/04),

– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04),

– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),

– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave 

OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v 

svetovnem spletu.
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Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrto-
vanje:

– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po spre-
jemu sklepa o pripravi OPPN).

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo 
vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema pozi-
va poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem ureja-
nja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu 
vloge podajo svoje smernice.

Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in 
osnutka OPPN

– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v 
IV. točki tega sklepa.

– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev ureja-
nja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek 
OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic.

– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju 
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal ome-
njena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od 
slednjega zahteval mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (rok 
za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).

Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ se bo 

seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave 
CPVO tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme 
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 
15 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o 
ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). 
Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom 
javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ.

– MS Žalec (v nadaljevanju: MS) v sodelovanju z OŽ naj-
manj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno obi-
čajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter 
o javni obravnavi.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na 
sedežu MS (za najmanj 30 dni).

– Občina Žalec v sodelovanju z MS organizira javno obrav-
navo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) 
v prostorih Občine Žalec.

– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni 
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO 
pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).

– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z MS evidentira vse 
pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne raz-
grnitve.

– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči 
pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega 
upoštevanja (v roku 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi).

– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, po-
danih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč 
(vse v roku 15 dni).

– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do poda-
nih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju 
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne 
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb 
in predlogov).

Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega 

stališča župana Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih 
strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v 
roku 15 dni).

– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem ureja-
nja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva 
podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.

– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v 
mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s 
stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, 
pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 
prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe 

OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelo-
valec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec.

– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za okolje, prostor 
in komunalne zadeve, posreduje usklajen predlog v sprejem Ob-
činskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni).

– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 
15 dni).

– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi 
odloka v Uradnem listu RS).

VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki so-
delujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati 
svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:

1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,

2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,

3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana (za CPVO),

4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana,

5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS 
za ceste, Območje Celje, Lava 42, Celje,

6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,

7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 

Žalec,
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
11. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 

p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
12. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke 

Urenjek 1, 3310 Žalec,
13. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec ter
14. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, 

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potre-

be, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge 

in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne po-
dajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec 
OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: ENERGOSON d.o.o., Ložnica pri 

Žalcu 48, Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in 

gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: LM Projekti, Peter 

Lojen s.p., Velenje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN, vključno 

z geodetskim posnetkom ter vsemi potrebnimi podlagami v okviru 
postopka CPVO (kolikor bo le-ta potreben), bo financiral pobudnik 
in naročnik sam.

VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 

lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec 
OPPN.

IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-03-0040/2014
Žalec, dne 25. aprila 2014

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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MURSKA SOBOTA

1313. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 110/11 – ZDIU12), ter 110. člena Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota 
na 26. redni seji dne 24. aprila 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Murska Sobota  

za leto 2013

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Murska Sobota za leto 2013.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota 

za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne 
občine Murska Sobota za leto 2013.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska 

Sobota za leto 2013 so razvidni iz splošnega dela proračuna 
na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Konto Naziv Realizacija 2013

I. SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.488.887,02

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.568.464,70

70 DAVČNI PRIHODKI 11.954.198,48

700 Davek na dohodek in dobiček 9.635.357,00

703 Davek na premoženje 2.068.229,87

704 Domači davki na blago in storitve 250.611,61

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.614.266,22

710 Udeležba na dobičku in dohodki premoženja 1.589.257,84

711 Upravne takse 7.206,76

712 Denarne kazni 153.526,44

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 445.529,94

714 Nedavčni prihodki 418.745,24

72 KAPITALSKI PRIHODKI 69.210,48

720 Prodaja osnovnih sredstev 12.465,76

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja 56.744,72

73 PREJETE DONACIJE 8.680,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.680,00

731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.842.531,84

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 445.073,56
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741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev Evropske unije 1.397.458,28
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.170.855,49
40 TEKOČI ODHODKI 4.400.765,21

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.158.558,47
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 179.760,46
402 Blago in storitve 2.921.519,32
403 Plačila domačih obresti 105.818,91
409 Sredstva rezerv 35.108,05

41 TEKOČI TRANSFERJI 8.247.348,42
410 Subvencije 274.226,81
411 Transferji posameznikov 3.004.098,37
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 607.255,47
413 Drugi domači transferji 4.361.767,77
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.275.662,16
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.275.662,16

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 274.079,70
431 Inves.transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proč. uporabniki 114.204,99
432 Investicijski transferji 132.874,71

III. PRORAČUNSKI PRESEŽKEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 318.031,53
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPIT. DELEŽ. 17.776,64
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 17.776,64

750 Prejeta posojila danih posojil 17.776,64
751 Prodaja kapitalskih deležev –

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

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –

VI. PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 17.776,64
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 589.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 589.000,00

500 Domače zadolževanje 589.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (55) 519.211,64
55 ODPLAČILA DOLGA 519.211,64

550 Odplačilo domačega dolga 519.211,64
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 405.596,53
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 69.788,36
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) –318.031,53

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013 71.150,05 EUR

4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota 

za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani 
Mestne občine Murska Sobota.

Št. 410-0031/2014-3
Murska Sobota, dne 24. aprila 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.
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1314. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 101. člena 
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne 
občine Murska Sobota na 26. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine  

Murska Sobota za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 

leto 2014 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Konto Naziv REBALANS 

PRORAČUN 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 22.955.956

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.884.188
70 DAVČNI PRIHODKI 12.044.378

700 Davki na dohodek in dobiček 9.595.968
703 Davki na premoženje 2.169.628
704 Domači davki na blago in storitve 278.782
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.839.810
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.020.184
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Denarne kazni 152.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 331.343
714 Drugi nedavčni prihodki 328.783

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.522.125
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.139.790
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgoroč. sredstev 1.382.335

73 PREJETE DONACIJE 3.620
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.620
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.546.023
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 671.612
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU 4.874.411

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 23.447.645
40 TEKOČI ODHODKI 4.612.973

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.234.144
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 190.539
402 Izdatki za blago in storitve 3.003.788
403 Plačila domačih obresti 142.000
409 Rezerve 42.502

41 TEKOČI TRANSFERI 7.889.588
410 Subvencije 251.500
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411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 3.138.118

412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 765.101

413 Drugi tekoči domači transferi 3.734.869

414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.767.946

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.767.946

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 177.138

431 Invest.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor. 91.100

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 86.038

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I) –491.689

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 219.439

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 219.439

750 Prejeta vračila danih posojil 4.000

751 Prodaja kapitalskih deležev 215.439

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 21.200

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV 21.200

440 Dana posojila –

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 21.200

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 198.239

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 800.000

50 ZADOLŽEVANJE 800.000

500 Domače zadolževanje 800.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 577.700

55 ODPLAČILA DOLGA 577.700

550 Odplačilo domačega dolga 577.700

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –71.150

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 222.300

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

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013 71.150

4. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 

leto 2014 se spremeni besedilo 15. člena in se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziro-
ma delno odpiše plačilo dolga, vendar skupna vsota vseh od-
pisov v proračunskem letu ne sme preseči 3.000,00 EUR. Kot 
dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma 
občin iz naslova obveznih dajatev.«

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

listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na sple-

tnih straneh Mestne občine Murska Sobota.

Št. 007-0003/2014-2
Murska Sobota, dne 24. aprila 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni na-
črti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne pro-
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.«

2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 

leto 2014 se v 9. členu doda nov odstavek s sledečim besedilom: 
»O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih 

delov Mestne občine Murska Sobota odloča svet ožjega dela 
Mestne občine Murska Sobota ali predsednik sveta, če je s 
statutom tako določeno«.

3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 

2014 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi: 
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za 

splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,18% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov.«
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1315. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska 
Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (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: U-I-43/13-8) (v 
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne ob-
čine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) 
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 26. redni seji 
dne 24. aprila 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 

načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod 
(stanovanjska gradnja)

1. člen
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono 

Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/03) se v 1. členu 
na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter 
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono 
Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja) (v nadaljnjem 
besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta).«.

2. člen
Za četrtim odstavkom 2. člena se dodajo novi peti, šesti, 

sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo 

tekstualni in grafični del.
Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega na-

črta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta.

Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta:

– izsek iz kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam planskih aktov za območje Mestne občine Murska 
Sobota v merilu 1:2000,

– območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:500,

– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 
1:500,

– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:500,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro v merilu 1:500,

– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom v merilu 1:500,

– načrt parcelacije v merilu 1:500.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta imajo na-

slednje priloge:
– sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta,
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve spre-

memb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta«.

3. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča s par-

celnimi številkami 4134/2, 4134/7, 4134/8, 4134/9, 4134/10, 
4134/11, 4139/2, 4145/1, 4145/2, 4145/3, 4145/4, 4145/5, 
4145/6, 4155/1, 4155/2, 4155/3, 4156/3, 4158/3 in 4158/4 vse 
v k.o. Murska Sobota.«.

4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je dopustna:
– gradnja trgovskih centrov,
– gradnja samostojnih hiš, vrstnih hiš ali dvojčkov,
– gradnja prometne, okoljske, energetske in komunika-

cijske infrastrukture,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– ureditev zunanjih površin.
Poleg tega je na parkirišču trgovskih centrov dopustna 

gradnja ročne ali avtomatske avtopralnice.«.

5. člen
V 5. členu se besedilo »Na območju zazidalnega načrta 

je predvidena gradnja objektov znotraj katerih je dovoljen 
razvoj predvidenih dejavnosti navedenih v 4. členu tega 
odloka« nadomesti z besedilom »Gradnja trgovskih centrov 
je dopustna«, črtata se peta in šesta alineja.

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo:

»Gradnja samostojnih hiš, vrstnih hiš ali dvojčkov je 
dopustna pod naslednjimi pogoji:

– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je dolo-
čena z gradbenimi mejami, katerih načrtovana stavba ne 
sme presegati, lahko pa se jih dotika s fasadami ali pa je 
od njih odmaknjena v notranjost zemljišča. Gradbeno mejo 
lahko presegajo le napušči, terase, balkoni, nadstreški nad 
vhodi ipd., vendar ne smejo segati preko meje sosednjega 
zemljišča;

– odmik od meje sosednjega zemljišča: določen je z 
gradbeno mejo. Kolikor ni določen z gradbeno mejo (združe-
vanje, širjenje ali oženje zemljiških parcel), mora biti odmik 
fasade stavbe od meje sosednjega zemljišča najmanj 3,00 
m. S soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko odmik 
tudi manjši;

– višinska kota pritličja: največ 1,40 m nad najnižjo 
višinsko koto urejenega terena ob stavbi;

– etažnost: največ K+P+1. Dopustna je medetažna 
zasnova. Klet se zaradi možnosti nastopa visoke podtalnice 
izvede v vodotesni bazenski izvedbi;

– tipologija: samostojne hiše, vrstne hiše ali dvojčki;
– tlorisni gabarit: omejen s faktorjem zazidanosti parce-

le (z), kateri je največ 0,4 za samostojne hiše in največ 0,5 
za vrstne hiše ali dvojčke;

– fasada: klasično ometana (obarvane v umirjene tone), 
lesena ali iz sodobnih materialov na način, da se doseže 
oblikovno kvalitetna arhitektura;

– streha: ravna, enokapna ali dvokapna. Smer slemena 
je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna 
z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha. 
Na strehah je dovoljeno namestiti zbiralnike sončne energije, 
vendar naj bodo nameščeni zadržano in ob upoštevanju 
vpliva na podobo naselja;

– strešna kritina: pogojena je s tehnološko rešitvijo 
strehe.«.

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopu-
stna pod naslednjimi pogoji:

– vrste: dopustna je gradnja vseh nezahtevnih in eno-
stavnih objektov razen pomolov, objektov za rejo živali, 
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za kme-
tijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožnih letaliških, 
pristaniških objektov in pomožnih objektov na smučišču;

– odmik od meje sosednjega zemljišča: najbolj izpo-
stavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljišča od-
maknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega 
zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima višine, pa 
se lahko gradita na mejo;

– velikosti: upošteva se določila predpisa o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje;

– oblikovanje: da se ne kvari splošnega videza pro-
stora.
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Ureditev zunanjih površin je dopustna pod naslednjimi po-
goji:

– zelene in utrjene površine ob stanovanjski stavbi se uredi 
poljubno, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora 
na zemljiški parceli;

– na severovzhodu območja sprememb in dopolnitev za-
zidalnega načrta se uredi zelenico, na kateri se utrdi pešpot za 
morebitno peš navezavo do trgovskega centra.«.

6. člen
V 1. točki 6. člena se za prvim odstavkom dodata nova 

drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Dostopna cesta na območju sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta se rekonstruira in dogradi proti zahodu ter se-
verozahodu. Ob dostopni cesti se uredi zeleni pas ali hodnik za 
pešce. Prometni dostop se vrši s severa, s ceste Šercerjevega 
naselja. Cestni priključek dostopne ceste na gramozirano javno 
pot ob južnem delu območja sprememb in dopolnitev zazidalne-
ga načrta se ukine.

Po izgradnji zahodne obvozne ceste mesta Murska Sobota 
je na južnem delu zazidalnega načrta dopustna izvedba povezo-
valne ceste med Gajevo ulico in zahodno obvozno cesto mesta 
Murska Sobota. Na povezovalno cesto je dopustno priključiti 
dostopno cesto.«.

Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sis-

tema.
Komunalne odpadne vode se priključijo na obstoječe kana-

lizacijsko omrežje (na severni kanalizacijski kolektor).
Padavinske odpadne vode z utrjenih površin in streh se 

odvajajo posredno v podzemne vode preko ponikovalnic (poni-
kovalnih polj). V času močnejših nalivov se padavinske odpadne 
vode prelivajo preko roba zadrževalnega prostora ponikalnih polj 
in razlivajo na okoliških njivskih površinah izven območja zazi-
dalnega načrta. V prihodnosti je ob robu območja zazidalnega 
načrta načrtovana izvedba površinskega odvodnika, po katerem 
se bodo v času večjih nalivov padavinske odpadne vode raz-
bremenjevale proti jugozahodu (potok Dobel–Mokoš). Izvedba 
površinskega odvodnika ni predmet tega zazidalnega načrta in ni 
predpogoj za gradnjo na območju zazidalnega načrta.«.

V 5. točki se besedilo »predvideni dovozni cesti« nadome-
sti z besedilom »načrtovanih cestah«.

Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije
Pri gradnji objektov se spodbuja uporabo okolju prijazne in 

učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo 
in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, 
vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna ener-
gija.

Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem 
objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno 
rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:

– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite grad-

nje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi 

uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika 

(zemeljski plin) ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb je treba 

izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z 
energijo, pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska 
in ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo 
naslednji sistemi:

– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov ener-
gije,

– soproizvodnja z visokim izkoristkom,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na 

voljo,
– toplotne črpalke.

Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z 
energijo je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja le za določene stavbe v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov, energetiko in učinkovito rabo energije 
v stavbah.«.

7. člen
V V. poglavju se črta podnaslov »Varovanje in izboljšanje 

delovnega okolja«.

8. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se dodajo novi tretji, četrti 

in peti odstavek, ki se glasijo:
»Na območju zazidalnega načrta obstaja možnost na-

stopa visoke podtalnice, zato objekti ne smejo biti podkleteni 
oziroma morajo biti kletni prostori ustrezno zgrajeni za pogoje 
visoke talne vode.

Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek 
tal 0.100 [g].

Pri novih objektih je obvezna ojačitev plošče nad kletjo 
tako, da zdrži rušenje nanjo.«.

9. člen
V 11. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje gradenj in drugih ureditev lahko poteka časov-

no neodvisno.«.

10. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »tlorisnih 

gabaritov« doda besedilo »trgovskih centrov«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-

stavek, ki se glasita:
»Dopustna so odstopanja od načrtovanih potekov tras, 

površin, objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih re-
šitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infra-
strukture v primeru, da se v fazi priprave projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ali med gradnjo pojavijo utemeljeni 
razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, oko-
ljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in 
ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja 
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo 
soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, 
ki jih ta odstopanja zadevajo.

Dopustna so odstopanja od v grafičnih načrtih določenih 
zemljiških parcel območja sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta, katere se glede izbire tipologije zazidave lahko 
združuje, širi ali oži, pri čem se ne sme posegati na zemljiške 
parcele namenjene gradnji ceste (razen zemljiške parcele se-
verozahodnega kraka dostopne ceste) in zemljiške parcele 
izven območja zazidalnega načrta.«.

11. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se po 

ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.

12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo 

in so na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne 
občine Murska Sobota.

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

Republike Slovenije.

Št. 3500-0003/2012-37(182)
Murska Sobota, dne 24. aprila 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.
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VLADA
1316. Uredba o načinu izvajanja javne službe 

upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena v zvezi s 
115. členom, tretjega odstavka 114. člena in prvega odstavka 
118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) ter 7. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu izvajanja javne službe upravljanja  

in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa obliko in način izvajanja javne službe 
upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v na-
daljnjem besedilu: javna služba), organizacijo in območje javne 
službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), obveznosti izvajalca, letni in 
petletni program javne službe, financiranje ter način poročanja 
in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe.

2. člen
(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za upravljanje in vzdrževanje 
velikih namakalnih ter osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evi-
denco melioracijskih sistemov in naprav v skladu z zakonom, 
ki ureja kmetijstvo.

(2) Ta uredba se ne uporablja za vodno infrastrukturo in 
vodna zemljišča, katerih vzdrževanje se opravlja po predpisih, 
ki urejajo gospodarske javne službe na področju urejanja voda.

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. hidromelioracijski sistemi so osuševalni sistemi in veliki 

namakalni sistemi do terciarnega omrežja;
2. podizvajalec je oseba, ki za izvajalca opravlja naloge 

vzdrževanja;
3. sodelovanje z melioracijsko skupnostjo je sodelova-

nje s skupnim predstavnikom melioracijske skupnosti, če je 
melioracijska skupnost ustanovljena in registrirana v skladu s 
predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

4. člen
(območje izvajanja javne službe)

Javna služba se izvaja na območju Republike Slovenije.

5. člen
(izvajalec javne službe)

(1) Izvajalec javne službe po tej uredbi je javni zavod 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

(2) Izvajalec iz prejšnjega odstavka lahko za opravljanje 
rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, re-
gistriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena te uredbe 
in izbranim po predpisih o javnem naročanju, ustrezno pogodbo.

6. člen
(naloge upravljanja)

(1) Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov mora 
izvajalec opravljati tako, da je zagotovljeno načelo učinkovitosti 
in gospodarnosti vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.

(2) Upravljanje obsega poleg nalog iz 127. člena Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR in 26/14) zlasti naslednje naloge:

– priprava programov vzdrževanja hidromelioracijskih si-
stemov iz 7. člena te uredbe;

– nadzor nad delovanjem hidromelioracijskih sistemov;
– priprava vmesnih in letnih poročil iz 11. člena te uredbe;
– druge naloge, opredeljene v letnih programih upravlja-

nja iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Izvajalec pripravi letni program upravljanja osuševal-

nih sistemov in letni program upravljanja namakalnih sistemov 
(v nadaljnjem besedilu: letna programa upravljanja), ki vsebu-
jeta zlasti:

– naloge upravljanja skupaj s predvidenim letnim obse-
gom ur dela;

– finančni načrt upravljanja in
– dinamiko izvajanja letnega programa upravljanja.
(4) Letna programa upravljanja izvajalec pošlje ministr-

stvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev, in sicer:
– za osuševalne sisteme do 1. februarja tekočega leta 

za tekoče leto;
– za namakalne sisteme do 1. oktobra tekočega leta za 

naslednje leto.
(5) Izvajalec opravlja naloge iz drugega odstavka tega 

člena na podlagi potrjenih letnih programov upravljanja.

7. člen
(naloge vzdrževanja)

(1) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov mora 
izvajalec opravljati tako, da se zagotavlja nemoteno delovanje 
objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov v skladu z 
njihovo namembnostjo. Naloge vzdrževanja hidromelioracij-
skih sistemov se opravljajo v okviru rednega delovanja in 
vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter 
investicijskega vzdrževanja.

(2) Naloge rednega vzdrževanja hidromelioracijskih si-
stemov se opredelijo v petletnih in letnih programih rednega 
vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem. Naloge 
investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se 
opredelijo v petletnih in letnih programih investicijskega vzdr-
ževanja za posamezen hidromelioracijski sistem.

(3) Letni program rednega vzdrževanja za posamezen 
hidromelioracijski sistem vsebuje:

– opis dejanskega stanja in učinek izvedenih del v pre-
teklem letu;

– opredeljene cilje rednega vzdrževanja;
– vrsto in obseg predvidenih nalog rednega vzdrževanja;
– finančni načrt rednega vzdrževanja z zagotovljenim 

virom financiranja;
– dinamiko izvajanja letnega programa rednega vzdrže-

vanja in
– grafično prilogo z označitvijo lokacije in vrste predvide-

nih nalog rednega vzdrževanja.
(4) Letni program investicijskega vzdrževanja za posame-

zen hidromelioracijski sistem vsebuje:
– opis dejanskega stanja;
– opredeljene cilje investicijskega vzdrževanja;
– vrsto in obseg predvidenih nalog investicijskega vzdr-

ževanja;
– finančni načrt investicijskega vzdrževanja in
– dinamiko izvajanja letnega programa investicijskega 

vzdrževanja.
(5) Letni program rednega vzdrževanja in letni program 

investicijskega vzdrževanja iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena izvajalec pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v 
potrditev, in sicer:

– za osuševalne sisteme do 15. februarja tekočega leta 
za tekoče leto;

– za namakalne sisteme do 15. oktobra tekočega leta za 
naslednje leto.
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(6) Petletni program rednega vzdrževanja za posamezen 
hidromelioracijski sistem in petletni program investicijskega 
vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem morata 
na podlagi ocene dejanskega stanja posameznega hidrome-
lioracijskega sistema vsebovati opredelitev konkretnih ciljev 
in nalog za doseganje ciljev rednega in investicijskega vzdr-
ževanja hidromelioracijskih sistemov.

(7) Petletni program rednega vzdrževanja za posamezen 
hidromelioracijski sistem in petletni program investicijskega 
vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem izvaja-
lec pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev 
najpozneje 30 dni pred koncem predhodnega petletnega ob-
dobja.

(8) Ob nenadnem prenehanju delovanja hidromeliora-
cijskega sistema izvajalec z obrazloženim predlogom zaprosi 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da založi sredstva iz pro-
računa Republike Slovenije za preprečitev nastanka večje 
škode. Če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, taka sredstva 
odobri, lastniki melioriranih zemljišč ta sredstva vrnejo v in-
tegralni proračun Republike Slovenije sorazmerno s površino 
melioriranih zemljišč.

8. člen
(financiranje nalog javne službe)

(1) Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov iz 
6. člena te uredbe se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 
financirajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z razpo-
ložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu.

(2) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov iz 
prejšnjega člena se financirajo v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijska zemljišča.

(3) Posamezna dela, ki so v korist rednega in investi-
cijskega vzdrževanja hidromelioracijskega sistema, lahko v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, sofinancira tudi lokalna 
skupnost ali druga pravna ali fizična oseba.

(4) V posameznem letu se lahko na predlog izvajalca 
zmanjša ali poveča obseg nalog upravljanja oziroma nalog 
vzdrževanja glede na dejansko višino razpoložljivih sredstev 
v posameznem letu.

(5) Izvajalec mora glede na zmanjšan ali povečan obseg 
nalog upravljanja oziroma vzdrževanja iz prejšnjega odstavka 
in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev pripraviti spremem-
be letnega programa upravljanja oziroma letnega programa 
rednega in investicijskega vzdrževanja in jih poslati ministr-
stvu, pristojnemu za kmetijstvo, v potrditev.

(6) Izplačila za opravljene naloge upravljanja iz 6. člena 
te uredbe se izvajajo na podlagi vmesnih poročil in končnega 
letnega poročila iz prve alineje drugega odstavka 11. člena 
te uredbe.

(7) Izplačila za opravljene naloge vzdrževanja iz prejš-
njega člena se izvajajo na podlagi poročil podizvajalca o opra-
vljenih nalogah, ki vsebujejo vrsto in količino izvedenih del ter 
grafično prilogo z označeno lokacijo in vrsto izvedenih del.

(8) Poročilo iz prejšnjega odstavka potrdita inšpektorat, 
pristojen za kmetijstvo, in izvajalec.

9. člen
(pogodbena razmerja)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in izvajalec vsako 
leto skleneta pogodbo o financiranju javne službe, v kateri se 
natančneje določijo zlasti medsebojne pravice, obveznosti, 
roki in način plačila.

10. člen
(priprava predloga o višini nadomestila)

(1) Izvajalec na podlagi letnih programov rednega vzdr-
ževanja iz 7. člena te uredbe pripravi predlog višine nado-
mestila za kritje stroškov za redno vzdrževanje in na podlagi 
petletnih programov investicijskega vzdrževanja iz 7. člena 

te uredbe predlog višine nadomestila za kritje stroškov za 
investicijsko vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.

(2) Predlog višine nadomestil iz prejšnjega odstavka izva-
jalec skupaj z letnimi programi rednega vzdrževanja in petle-
tnimi programi investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov iz 7. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu 
za kmetijstvo.

11. člen
(poročila o izvajanju programov)

(1) Izvajalec mora voditi evidenco o opravljenih delih iz 
letnega programa upravljanja in vzdrževanja, ki mora vsebovati 
delovodnik podizvajalca o opravljenih delih.

(2) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, 
poslati naslednja poročila:

– vmesna poročila in končno letno poročilo o upravljanju, 
ki so vezana na opravljene naloge in so priloga k zahtevku za 
povračilo stroškov upravljanja;

– letno poročilo o vzdrževanju za posamezen hidromeli-
oracijski sistem.

(3) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, 
poslati končno letno poročilo o upravljanju in letno poročilo o 
vzdrževanju za posamezen osuševalni in posamezen nama-
kalni sistem, in sicer:

– za osuševalne sisteme do 10. januarja tekočega leta 
za preteklo leto;

– za namakalne sisteme do 30. septembra tekočega leta 
za tekoče leto.

(4) Dinamika predložitve vmesnih poročil iz prve alineje 
drugega odstavka tega člena ministrstvu se določi z letnim 
programom upravljanja.

(5) Vmesna poročila in končno letno poročilo iz prve aline-
je drugega odstavka tega člena morajo vsebovati:

– natančen opis opravljenih nalog po letnem programu 
upravljanja;

– ugotovitve in predloge za nadaljnje delo pri delovanju 
hidromelioracijskih sistemov.

(6) Letno poročilo o vzdrževanju za posamezen hidrome-
lioracijski sistem iz druge alineje drugega odstavka tega člena 
mora vsebovati:

– povzetek stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz 
letnega programa rednega vzdrževanja;

– podroben opis stanja pred vzdrževanjem in po njem za 
posamezen hidromelioracijski sistem;

– obrazložitev doseženih ciljev za posamezen hidrome-
lioracijski sistem;

– ugotovitve in predloge za posamezen hidromelioracijski 
sistem;

– predvidene aktivnosti v prihodnjem letu za posamezen 
hidromelioracijski sistem.

(7) Končna letna poročila o upravljanju in letna poročila o 
vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem se obja-
vijo na spletni strani ministrstva.

12. člen
(sodelovanje z melioracijskimi skupnostmi in zainteresiranimi 

lastniki oziroma zakupniki zemljišč  
na melioracijskem območju)

(1) Izvajalec sodeluje z melioracijsko skupnostjo, če je ta 
ustanovljena.

(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka obsega:
– seznanitev melioracijske skupnosti z osnutkom letnega 

in petletnega programa vzdrževanja ter dajanje mnenj in pre-
dlogov melioracijske skupnosti izvajalcu k osnutku programa 
vzdrževanja iz 7. člena te uredbe;

– seznanitev melioracijske skupnosti s potrjenim letnim 
programom vzdrževanja iz 7. člena te uredbe;

– dajanje mnenj melioracijske skupnosti izvajalcu o poro-
čilu podizvajalca o opravljenih nalogah iz sedmega odstavka 
8. člena te uredbe;
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– seznanitev melioracijske skupnosti s potrjenimi poro-
čili podizvajalca o opravljenih nalogah iz sedmega odstavka 
8. člena te uredbe;

– dajanje mnenj melioracijske skupnosti o predlogu višine 
nadomestila iz 10. člena te uredbe.

(3) Za sodelovanje z zainteresiranimi lastniki oziroma za-
kupniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju izvajalec 
na svojih območnih izpostavah organizira vsaj enkrat tedensko 
uradne ure, kjer se lahko pridobijo informacije o upravljanju in 
vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov ter dajejo mnenja in 
pripombe.

(4) Če izvajalec na melioracijskem območju, na katerem 
so bila opravljena vzdrževalna dela na podlagi letnega pro-
grama vzdrževanja, ne izvede vzdrževalnih del oziroma jih ne 
izvede ustrezno, melioracijska skupnost ali lastniki oziroma 
zakupniki kmetijskih zemljišč na tem melioracijskem območju 
o tem obvestijo inšpekcijo, pristojno za kmetijstvo.

13. člen
(strokovni nadzor)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo.

(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega nadzor nad:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih 

pogojev izvajalca;
– izvajanjem programov upravljanja in programov vzdr-

ževanja po tej uredbi;
– namensko porabo proračunskih sredstev.

14. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja 
inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.

15. člen
(prehodne določbe)

(1) Ne glede na določbe 7. člena te uredbe se prvi petletni 
program rednega vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski 
sistem in prvi petletni program investicijskega vzdrževanja za 
posamezen hidromelioracijski sistem pošlje ministrstvu, pristoj-
nemu za kmetijstvo, najpozneje do konca leta 2014.

(2) Izvajalec mora narediti pregled in ugotovitev stanja za 
posamezne hidromelioracijske sisteme po navodilih ministrstva 
in pripraviti poročilo o stanju posameznega hidromelioracijske-
ga sistema najpozneje do 1. julija 2015. Seznam hidromelio-
racijskih sistemov, ki jih izvajalec pregleda in ugotovi dejansko 
stanje, je v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

16. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidro-
melioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 95/11 in 108/13).

17. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-21/2014
Ljubljana, dne 30. aprila 2014
EVA 2014-2330-0142

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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PRILOGA: Seznam hidromelioracijskih sistemov 
Zap. 
št. 

Šifra 
sistema Ime sistema 

1 1102 Melioracija polja Batuje 

2 2012 Melioracija Piršenbreg 

3 2062 HMS ob Spodnji Sotli I 

4 2072 Melioracija Dobovsko polje I 

5 2092 Melioracija Dobovsko polje II 

6 2102 Melioracije na območju Cerklje - Gmajna 

7 2132 HMS ob spodnji Sotli - od Obreža do Bračne vasi 

8 2162 Hidromelioracija Čateško polje 

9 3102 Melioracijski sistem Lokravec 

10 4012 Melioracija ob Farovščici 

11 4022 Hidromelioracija Dane 

12 5012 Hidromelioracija doline Podturnščice 

13 6022 Melioracija Moravče 

14 6032 Melioracija Semesadike 

15 6092 Hidromelioracija Radomlja področje 5 

16 8012 Melioracijsko območje Selišči - Kupetinci 

17 8042 Melioracija Apaške doline - območje Žepovci 

18 8052 Melioracija Apaške doline - območje Janhova 

19 8142 Melioracijsko območje Turjanci in Hrastje-Mota 

20 8152 Melioracije v Apaški dolini 

21 8162 HMS Ščavnica - območje Dragotinci - Kocjan 

22 9012 Melioracija Slivnica 

23 9022 Melioracijski ukrepi na območju Ratike 

24 9032 Melioracija Gatina 

25 9052 Melioracijsko območje Črnelo 

26 11012 Hidromelioracija Žirovnica 

27 11022 Hidromelioracija Idrijski Log 
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Zap. 
št. 

Šifra 
sistema Ime sistema 

28 11032 Hidromelioracija Godovič 

29 11042 Hidromelioracija Zadlog 

30 12012 Melioracije Koseze - Dolnji Zemon 

31 12022 Melioracije Male Loče 

32 12032 Melioracija Podgraje 

33 12042 Melioracija polj - objektov: Jablanica, Žabovci 

34 12052 Melioracije kompleksa Jasen 

35 12062 Melioracije kompleksa Vrbovo 

36 12072 Melioracije kompleksa Vrbica 

37 12082 Hidromelioracija za območje Zarečica - Mala Bukovica 

38 15032 Melioracija Zg.Motnik-Tuhinj 

39 16012 Hidromelioracija Briga 

40 17042 Melioracija Bonifika - Bertoki 

41 17062 Hidromelioracija doline Malinske 

42 17102 Melioracija Abrami 

43 17112 Melioracija Kaverljag - Dobrave 

44 17152 Hidromelioracija Movraške vale 

45 17212 Hidromelioracija Sočersko - Gračiške vale 

46 18022 Osuševanje Tenetiše II - Letenice 

47 18032 Hidromelioracija Žabnica - Suha 

48 18042 Melioracija zemljišč na posestvu Brdo 

49 18052 Blata - osnovna odvodnja 

50 18062 Melioracija Cerklje 

51 18072 Melioracija Bela 

52 18082 Melioracija Jezersko 

53 18102 Desni-zapadni-robni jarek na Zgornjem Jezerskem 

54 18122 Melioracija Tenetiše 
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Zap. 
št. 

Šifra 
sistema Ime sistema 

55 19022 Melioracijsko območje Lokavec 

56 19032 Melioracijsko območje Račna 

57 19112 Melioracija Jelšanski potok - Muzge 

58 19142 Osuševanje na kmetiji Perko 

59 19152 Melioracije na območju Muzge - Mraševo 

60 20012 Melioracije Loke - Grahovše 

61 20022 Melioracija Vrhovo 

62 20032 Melioracije zemljišč v Marofu 

63 21142 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Sp. Senarska 

64 21162 HMS Pesnica - MO Globovnica II. 

65 21192 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Pesnica - Pri jezeru 

66 22022 HMS Ledava - Črnec 

67 22122 Melioracijsko območje Linica 

68 22202 Melioracijsko območje Pince - Dolina 

69 22282 Melioracija Renkovci 

70 22302 Melioracija Ivankovci-Lakovško polje 

71 22312 Melioracijsko področje Trimlini 

72 23012 Melioracija Ponoviče 

73 23032 Melioracija Grmača 

74 23042 Melioracija Črni potok 

75 23052 Melioracija Gabrovka 

76 23072 Melioracija Roje 

77 24022 Melioracija Gmajnice 2 

78 24032 Melioracija Jesenkova in Vnanje Gorice 

79 24072 Melioracija Brest 

80 24082 Odvodnjavanje v Podgorju 

81 24092 Melioracija Brezovica A 



Uradni list Republike Slovenije Št. 31 / 30. 4. 2014 / Stran 3707 

 4 

Zap. 
št. 

Šifra 
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82 24102 Melioracija Gmajnice 3 

83 24122 Melioracija Rakova Jelša 

84 24162 Melioracija Resnik 

85 24172 Melioracija laboratorijskega polja pod Rožnikom 

86 24182 Melioracija Dobravica 

87 24192 Melioracija Horjulska dolina 

88 24202 Melioracija Rašica 

89 24212 Melioracija Konjščica 

90 24232 Melioracija Gmajnice 1 

91 24242 Osuševanje Hauptmance 

92 29022 Melioracija na levem bregu Ščavnice - območje Kokoriči 

93 29032 Melioracija Kuršinci - razširitev območja ob potoku Turja 

94 29082 Melioracija Logarovci 

95 29122 Melioracijsko območje Bukovnica (dolina Ščavnice) 

96 29142 Melioracije ob Ščavnici - I.etapa 

97 30012 Melioracija Rovtarica 

98 30022 Melioracija Mareke 

99 30032 Melioracije Pod Sekirco 

100 30042 Melioracija Reška dolina 

101 30062 Melioracijsko območje Režiše 

102 30072 Melioracijsko območje Logaško polje 

103 34022 Melioracija Mestni log - Metlika 

104 35052 Melioracija zemljišč v Gornjem Gradu in Zgornji Rečici 

105 36042 Melioracija na povodju Kobiljskega potoka 

106 36172 Melioracija Lipa 

107 36372 Melioracija Šalovci IV 

108 36382 Melioracijsko območje Bukovnica 
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109 36482 Hidromelioracija Dolenci 

110 36492 Melioracija Bogojina 

111 37012 Melioracija spodnje doline Reke v Goriških Brdih 

112 37042 Melioracija Dobrovo, Vipolže, Jordanovo, Barbano 

113 37052 Melioracija polja Brdice in Šlovrenc 

114 37062 Melioracija Goriška Brda (Birša, Oblenč) 

115 37102 Melioracija Lijak 1 

116 37152 Melioracija Dornberško polje 

117 37232 Melioracije Log 

118 37242 Melioracije Šempaske gmajne 

119 37292 Melioracija Vrtoče 

120 37312 Melioracija polja Okroglica I 

121 37322 Melioracijsko območje Preserje 

122 37332 Melioracija Prvačina I 

123 37342 Melioracija Prvačina II 

124 37382 Melioracija Okroglica II 

125 37402 Melioracija Orehovlje 

126 37432 Melioracija Bukovica 

127 37442 Melioracija Renče 

128 37452 Melioracije Ozeljan 

129 37462 Hidromelioracija pri farmi Okroglica 

130 37522 Melioracija Replje 

131 37552 Ureditev osnovne odvodnje doline Oblenča 

132 38032 Melioracijsko območje Šentjernejsko polje 

133 38132 Hidromelioracijski sistem Radulja 

134 39072 Melioracijsko območje Podgorski potok 

135 39172 Melioracija zemljišč na območju Trgovišče, Cvetkovci in 
Osluševci 
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136 39192 Melioracijsko območje Otok 

137 41012 Melioracija polja Mali Otok 

138 41022 Melioracija Slavina - Selce - Petelinje 

139 41032 Melioracija Šmihel - Strane 

140 41042 Melioracija Postojnsko polje 

141 41062 Melioracija Ribnica 

142 41072 Melioracije na območju KZ Postojna - Brda ob potoku 
Nanoščica 

143 41082 Melioracija zemljišča pri Prestranku 

144 42012 Melioracije na območju Šturmovec 

145 42122 Melioracija Pesniške doline - Mel. območje ob Brnci 

146 42142 Melioracija Pesniške doline - območje XII 

147 42152 Melioracija Pesniške doline - območje XIII 

148 42182 Melioracija Pesniške doline - MO 4 Hvaletinci 

149 42212 HMS Polskava - Pragersko, območje 7 

150 42222 HMS Polskava - Pragersko, območje 8 in 9 

151 42242 Melioracije na zemljišču ob Dravinji in Rogatnici 

152 42252 HMS Polskava - Od Mihovcev do Sp. Jablane 

153 42272 HMS Polskava - Mihovska gmajna 

154 42282 HMS Polskava - Župečja vas 

155 42292 HMS Polskava - Sp. Jablane - Gaj 

156 42302 Melioracije ob potoku Rogatnica "na Meniškem" 

157 42322 HMS Polskava - Lancova vas-Barislavci 

158 42372 Melioracije Dežno pri Podlehniku 

159 42392 HMS Dravinja-melioracijsko območje ob Dravinji 

160 42492 Melioracijsko območje Cirkulane 

161 42542 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Trnovska vas-
Desenci 

162 42582 HMS Pesnica, območje Biš - Trnovska vas 
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163 42642 Melioracija Pesniške doline - melioracijsko območje Grlinci, 
Gradiščak 

164 44012 Melioracijsko območje Suha - Blato 

165 44022 Melioracija Poljče 

166 44032 Melioracija Blejsko blato 

167 44042 Hidromelioracija Senožeta 

168 45012 Melioracije Prevalje - Holmec 

169 45022 Melioracije Krautberger 

170 47012 Melioracijsko območje Šentjanž - Podboršt 

171 47022 Melioracija Mirna - Sevniški del 

172 47032 Melioracijsko območje Čolnišček 

173 47062 Melioracija na območju Križ 

174 47072 Melioracija Čanje 

175 48012 Melioracija področja reke Raše 

176 48022 Melioracija Vrhpoljsko polje 

177 48032 Melioracija Velike Loče 

178 49052 Melioracijsko območje Podgorje - Žabja vas 

179 49062 Melioracijsko območje Stari trg 

180 49072 Melioracijsko območje Šmartno - Legen 

181 49082 Melioracija Mislinjsko polje 

182 50022 Ureditev odvodnje na sadni plantaži Pučnik - Lešnik 

183 50072 Melioracijsko območje Zg. Ložnica - Sp. Ložnica 

184 50082 Melioracije na območju Pragersko 

185 50122 HMS Polskava - Sp. Polskava 

186 50212 HMS Polskava - Vrhloga-Trnovec-Sestrže 

187 50242 Melioracija doline Dravinje 

188 52012 Melioracije kompleksa Šentjur - Črnolica - Grobelno 

189 52022 Melioracije kompleksa IV Vodruž - Jakob 
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190 52032 Osušitev Drameljske doline 

191 52052 Melioracije polj Hotunje, Ponikva, Bobovo, Dolga gora 

192 52062 Melioracije Gračnica, Planina, Proseniško, Ponikva 

193 53012 Melioracija območja Žirovsko polje 

194 53022 Melioracije Gorenja vas 

195 53032 Hidromelioracija Dorfarsko polje 

196 54052 Melioracije Senovica - Dvor 

197 54102 Melioracija Zibiškega polja 

198 54112 Melioracija Tlake - Žahenberc 

199 54132 Melioracija zemljišč ob Bistrici 

200 54152 Melioracijsko območje Podsreda - Socko 

201 55012 Melioracija Kobariško Blato 

202 57012 Melioracija Mirna 

203 57052 Melioracijsko območje Dob, Slovenska vas 

204 59012 Melioracije Bevče 

205 59032 Osušitev zemljišč v Ravnah 

206 59052 Osušitveni kompleks Gorenje 

207 60012 Melioracija Podlipske doline 

208 60022 Melioracija Bevke 

209 60042 Melioracija Bistra, Verd, Hočevarica 

210 60052 Melioracija Zabočevo - Brezovica 

211 60072 Melioracija Sinja Gorica - Blatna Brezovica 

212 60082 Melioracija Ligojna 

213 61012 Melioracije Kandrše 

214 61022 Melioracija Mlinše - Kolovrat - Kandrše 

215 62022 Melioracija zemljišč na področju Ložnice 

216 62122 Melioracija Čeplje II 
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217 62182 Melioracija Trnava 1 in 2 

218 62242 Melioracijska dela na območju Gomilsko 

219 62282 Osušitev zemljišč v Slatini, Podlogu in Grušovljah 

220 62302 Melioracije zemljišč na področju Ložnice pod Založami 

221 64032 Melioracijsko področje Miklavž 

222 64072 Melioracija na področju AK Maribor - območje Fram-Morje 

223 64082 Melioracije zemljišč Radvanje in Pekre 
224 64102 Melioracijsko območje ob Korenskem potoku 
225 64132 Melioracija Rače pri črpalki in Pivola-Štekarje 

226 64172 HMS PESNICA - Melioracijsko območje ob Jablanskem 
potoku 

227 64192 Melioracija Hoško in Slivniško Pohorje, Pivole in Polane 

228 64202 Melioracija Ob Prednici 

229 64212 Melioracijsko območje Vukovarski potok 

230 65042 Melioracija na zemljišču AK Maribor - območje Zg. 
Kungota-Jurij-Plač 

231 65192 HMS PESNICA - melioracija Vukovski potok 

232 65202 HMS Pesnica - Melioracija ob Gačniškem potoku 

233 68012 Melioracija Selnica 

234 68022 Melioracijsko območje Gradišče 

235 2121 Oroševalno namakalni sistem Zakotjek 

236 17011 Namakalni sistem Moretini 

237 17191 Namakalni kompleks Lazaret 

238 19161 Namakalni sistem Anovec 

239 19091 Namakalno - oroševalni sistem Stara vas 

240 64151 Namakalni sistem Pohorski dvor 

241 34031 Namakalni sistem Krasinec 

242 38091 Stabilni namakalni sistem Grm Novo mesto 

243 39031 Namakalni sistem Trgovišče 

244 40061 Namakanje trajnih nasadov Parecag 
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245 42331 Namakalni sistem Borovci 

246 43011 Namakalni sistem Radeljsko polje 

247 47051 Namakalni sistem Loka pri Zidanem mostu 

248 62031 Namakalni sistem Gotovlje 

249 62101 Namakalni sistem Šentrupert 

250 62131 Namakalni sistem Pod Letušem 

251 62141 Namakanje Šmatevž 

252 62171 Namakalni sistem Podgorje pri Letušu 

253 62231 Namakalni sistem Šempeter - Vrbje 

254 62051 Namakalni sistem Latkova vas 

255 62071 Namakalni sistem Breg 

256 62081 Namakalni sistem Trnava - Brije 

257 62091 Namakalni sistem Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec 

258 49021 Namakalni sistem Šmartno - Turiška vas 

259 62111 Namakalni sistem Novo Celje 

260 1081 Namakanje zgornje Vipavske doline 

261 34011 Namakalni demonstracijski center Metlika 

262 64011 Namakalni sistem Pekre I. faza 

263 64021 Namakalni sistem Pekre II. Faza 

264 39041 Namakalni sistem Ormož - SD 2 

265 8071 Namakalno gnojilni sistem v Apaški dolini 

266 29051 Namakalno gnojilni sistem Cven 

267 38161 Namakalni sistem Rojsko polje 

268 17141 Hidromelioracija Ankaranske Bonifike - namakanje 

269 37171 Namakalni sistem Vogršček - južni krak 

270 24051 Namakalni sistem Kašelj 

271 37031 Namakalni sistem Vogršček - S krak 
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272 59021 Namakanje plantaž Turn in Velenjski grič 

273 62261 Namakalni sistem Gomilsko 

274 64121 Namakalni sistem Starše 

275 62271 Namakalni sistem Letuš 

276 22151 Namakalni sistem Dobrovniški pašnik 

277 13031 Namakanje Ronkaldo - Baredi 

278 62291 Namakalni sistem Lapurje 

279 17181 Namakanje Bonifike - Bertoki 

280 64041 Namakalni sistem Zlatoličje 

281 50151 Namakalni sistem Sp. Polskava 

282 36051 Namakanje nasadov na območju Fokovci in Selo 

283 36351 Namakalni sistem Petanjci 

284 42401 Namakalni sistem Zavrč 

285 2151 Namakalni sistem Boršt 

286 37561 Namakalni sistemi Neblo 

287 37071 Namakalni sistem pri Reki in akumulacija Kozlink 

288 62251 Namakanje ob Ložnici 

289 35041 Namakalni sistem Loke 

290 36341 Namakalni sistem Beltinci - Gančki pašnik 

291 38011 Namakalni sistem Šentjernejsko polje 

292 1151 Polstabilni namakalni sistem farma Vipava 

293 37021 Namakanje Šempasko polje 

294 23021 Namakalni sistem Litija 

295 19131 Namakalno oroševalni sistem v nasadu jablan Kostanjevica 

296 54021 Namakalni sistem Bistrica - Kozje 

297 54061 Namakalni sistem Škrbnik - Zagaj 

298 42261 Namakanje Sobetinci 
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299 42341 Namakalni sistem Ravno polje - Kungota Dravsko polje 

300 36231 Namakalni sistem Bakovska gramoznica 

301 21231 Namakanje vrtnin na območju Benedikt 

302 38021 Namakanje Orehovica 

303 38141 Namakalni sistem Klevevž 

304 3011 Namakalni sistem Medlog (Babno in Mirosan) 

305 52041 Namakalni sistem - sadovnjaki Slom 

306 29061 Namakalni sistem Ljutomer - Noršinci 

307 36331 Namakalni sistem Tešanovci 

308 37121 Polstabilni namakalni sistem Bilje - Počivala 

309 19541 Namakalni sistem Kalce - Naklo II. faza 

310 37191 Namakalni sistem Vodopivčevo polje Dornberk 

311 40091 Namakanje doline Dragonje 

312 37271 Fertiirigacijski sistem Okroglica 

313 24061 Namakalni sistem Šmartno - Sneberje 

314 2081 Gnojilno namakalni sistem Cundrovec 

315 42681 Namakalni sistem Pongerce 

316 24041 Namakalni sistem Bizovik - Dobrunje 

317 60061 Namakanje Bistra 

318 19121 Namakanje jagod Žadovinek 

319 2111 Dobovsko polje - namakanje hmeljišč 

320 42201 Namakalni sistem Šturmovec - Semenarna 

321 42351 Namakalni sistem Videm I, II 

322 39181 Namakalni sistem Ormož - I.etapa, I.faza - Osluševci 
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1317. Uredba o podrobnejših pogojih za ravnanje 
z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi 
sortimenti

Na podlagi osmega odstavka 81.c člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi 

in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa podrobnejše pogoje za ravnanje z za-
seženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti, način in po-
stopek zasega gozdnih lesnih sortimentov, njihovega prevoza 
in hrambe ter prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih 
sortimentov na javni dražbi.

2. člen
(zaseg in prevzem gozdnih lesnih sortimentov v hrambo)

(1) Kadar gozdarski inšpektor ali carinski organ (v nadalj-
njem besedilu: nadzorni organ) odredi ukrep zasega gozdnih 
lesnih sortimentov in njihov raztovor, o tem nemudoma obvesti 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Sklad). Vozilo z zaseženimi gozdnimi 
lesnimi sortimenti se ob spremstvu nadzornega organa lahko 
premakne samo na mesto, ustrezno za raztovor.

(2) Sklad zagotovi, da se zaseženi gozdni lesni sortimenti 
v dveh urah po prejetem obvestilu nadzornega organa raztovo-
rijo s prevoznega sredstva, izmerijo in razvrstijo v kakovostne 
razrede. Po prevzemu jih predstavnik oziroma pooblaščenec 
Sklada odpelje na kraj hrambe, kjer se raztovorijo, označijo 
in zložijo tako, da je mogoča poznejša preveritev celotnega 
tovora.

3. člen
(potrdilo o zasegu gozdnih lesnih sortimentov)

(1) Nadzorni organ ob zasegu izda potrdilo o zasegu goz-
dnih lesnih sortimentov, ki vsebuje zlasti podatke o:

– nadzornem organu, ki vodi postopek o prekršku;
– pravni podlagi za zaseg gozdnih lesnih sortimentov;
– datumu, točnem kraju in času zasega;
– registrski številki vozila, prevozniku oziroma lastniku 

in vozniku vozila, na katerem so natovorjeni zaseženi gozdni 
lesni sortimenti;

– količini in vrsti zaseženih gozdnih lesnih sortimentov;
– kraju in času, ko je zasežene gozdne lesne sortimente 

prevzel Sklad.
(2) Potrdilo se izda v treh izvodih, od katerih po en izvod 

prejmejo in podpišejo oseba, ki so ji bili gozdni lesni sortimenti 
zaseženi, nadzorni organ in predstavnik Sklada.

4. člen
(prevoz gozdnih lesnih sortimentov)

Zaseženi gozdni lesni sortimenti se do kraja hrambe 
prepeljejo z vozili, ki so registrirana za prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov in so opremljena z ustrezno napravo, s katero se 
lahko nakladajo in razkladajo gozdni lesni sortimenti.

5. člen
(hramba gozdnih lesnih sortimentov)

(1) Zaseženi gozdni lesni sortimenti se hranijo na ustre-
zno varovanih krajih.

(2) Kraj hrambe zaseženih gozdnih lesnih sortimentov 
zagotovi Sklad.

6. člen
(javna dražba gozdnih lesnih sortimentov)

(1) Odvzeti gozdni lesni sortimenti se prodajo na javni 
dražbi po tem, ko nadzorni organ o pravnomočnosti odločbe 
o prekršku obvesti Sklad.

(2) Sklad spremlja stanje zaseženih gozdnih lesnih 
sortimentov v hrambi in če obstaja nevarnost njihovega 
kvarjenja oziroma izgube vrednosti ali če je njihova hramba 
povezana s prevelikimi stroški, pred izdajo odločbe o pre-
kršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku, 
ne glede na določbo prejšnjega odstavka prične postopek 
njihove prodaje na javni dražbi. Sklad o tem obvesti nadzorni 
organ in osebo, ki so ji bili gozdni lesni sortimenti zaseženi.

(3) Javna dražba gozdnih lesnih sortimentov je javna 
prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena z dražite-
ljem, ki ponudi najvišjo ceno.

(4) Javno dražbo opravi posebna tričlanska komisija (v 
nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Sklad.

(5) Izklicna cena gozdnih lesnih sortimentov se oblikuje 
na podlagi podatkov o gozdnih lesnih sortimentih, njihove iz-
mere in razvrstitve v kakovostne razrede v skladu s predpisi, 
ki urejajo merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov, 
njihova vrednost pa se oceni na podlagi cenika Sklada.

(6) Javna dražba mora biti objavljena v javnih medijih. 
Med objavo razpisa javne dražbe in dnem javne dražbe mora 
preteči najmanj pet delovnih dni.

(7) Objava javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– naslov, kamor se pošiljajo ponudbe;
– kraj in čas javne dražbe;
– količino gozdnih lesnih sortimentov ali njihovih skupin 

po dimenzijah in kakovostnih razredih ter njihovo lokacijo;
– izklicno ceno in znesek njenega višanja, ki ne sme biti 

nižji od pet odstotkov izklicne cene;
– način in rok plačila kupnine;
– navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, 

bistvena sestavina pravnega posla;
– znesek varščine za resnost ponudbe v višini deset 

odstotkov od izklicne cene, ki jo je treba položiti vsaj en dan 
pred začetkom dražbe in se vplača na TRR Sklada;

– navedbo, da se po končani dražbi varščina v osmih 
dneh vrne tistim dražiteljem, ki niso uspeli, uspelemu draži-
telju pa se položena varščina všteje v ceno;

– navedbo, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko intere-
senti pred začetkom javne dražbe seznanijo s podrobnejšimi 
pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe;

– določilo, da gozdni lesni sortimenti, ki so predmet jav-
ne dražbe, preidejo v last izbranega dražitelja po predložitvi 
bančne garancije za kupnino ali z nakazilom kupnine.

(8) Javne dražbe se lahko udeležijo osebe, ki izkažejo 
pravočasno plačilo varščine na TRR Sklada. Javne dražbe 
se ne more udeležiti oseba, ki so ji bili gozdni lesni sortimen-
ti zaseženi oziroma odvzeti, njen pooblaščenec, zakonec, 
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partner v 
registrirani istospolni skupnosti, oseba, s katero je v sorod-
stvu v ravni črti ali stranski črti do vključno tretjega kolena 
ali v svaštvu do vključno drugega kolena ali oseba, s katero 
živi v skupnem gospodinjstvu. Prav tako se javne dražbe ne 
more udeležiti pravna oseba, v kateri ima oseba, katere za-
seženi oziroma odvzeti gozdni lesni sortimenti se prodajajo, 
lastniški delež ali je njen zakoniti zastopnik.

(9) Pri javni dražbi so navzoči vsi člani komisije. Dra-
žitelja, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, komisija izloči iz 
postopka javne dražbe.

(10) Izklicna cena in vsaka nadaljnja cena se izkliče 
trikrat. Če nobeden od dražiteljev navedene cene ne zviša 
pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
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bila izklicana trikrat. Če dva ali več dražiteljev ponudi enako 
najvišje izklicano ceno, o izbiri kupca odloči žreb. Predsednik 
komisije ugotovi, komu in po kakšni ceni so bili gozdni lesni 
sortimenti prodani, in kupca pozove k podpisu pogodbe.

(11) Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega 
vpisuje zlasti:

– kraj, kjer se javna dražba opravlja, datum in uro;
– sklic na objavo javne dražbe;
– imena in priimke članov komisije;
– predmet javne dražbe;
– imena in priimke oziroma firmo navzočih dražiteljev 

oziroma njihovih zastopnikov, ki imajo pisno pooblastilo;
– ugotovitev o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pri-

stopijo k dražbi;
– najvišjo ceno ter ime in priimek ter naslov oziroma 

firmo ter sedež najugodnejšega dražitelja ali ugotovitev, da 
izklicna cena ni bila dosežena;

– odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe ter ugotovi-
tev, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovi-
tev, da javna dražba ni bila uspešna.

(12) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna 
pogodba najpozneje v desetih dneh po koncu dražbe. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, 
ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo varščino.

(13) Sklad omogoči izbranemu dražitelju prevzem goz-
dnih lesnih sortimentov najpozneje v petih dneh od plačila 
kupnine ali predložitve bančne garancije za kupnino.

(14) V treh delovnih dneh po opravljeni javni dražbi 
mora komisija dražitelje, ki so sodelovali v postopku javne 
dražbe, pisno obvestiti o izbiri najugodnejše ponudbe.

(15) Javna dražba se sme opraviti in šteje za uspešno 
opravljeno tudi, če se je udeleži le en dražitelj, ki izpolnjuje 
vse pogoje za licitiranje cene in ponudi najmanj izklicno 
ceno.

(16) Če javna dražba ne uspe, se napove nova javna 
dražba. Izklicna cena gozdnih lesnih sortimentov z neuspe-
šne dražbe se lahko ob objavi nove javne dražbe zniža za 
ustrezen odstotek, vendar največ do polovice izklicne cene 
predhodne javne dražbe. Če je tudi ponovljena javna draž-
ba neuspešna, se lahko zaseženi oziroma odvzeti gozdni 
lesni sortimenti prodajo z zbiranjem ponudb ali s komisijsko 
prodajo.

(17) Neizbranemu dražitelju se vrne vplačana varščina 
na njegov TRR najpozneje v osmih dneh po končani dražbi.

(18) O opravljeni javni dražbi Sklad obvesti nadzorni 
organ.

KONČNI DOLOČBI

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik 
o pogojih prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi 
in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti oziroma lesom in 
lesnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 85/13).

8. člen
(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati 1. maja 2014.

Št. 00728-22/2014
Ljubljana, dne 30. aprila 2014
EVA 2014-2330-0116

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1318. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Urad-

ni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 
9/14, 19/14 in 26/14) se v 1. členu:

– v točki 5.1 število »0,0184« nadomesti s številom 
»0,0920«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2014.

Št. 00712-13/2014
Ljubljana, dne 30. aprila 2014
EVA 2014-1611-0036

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda 
Protokolarne storitve Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) 
in prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda 
Protokolarne storitve Republike Slovenije

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavo-

da Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 54/12) se v prvem odstavku 5. člena prva alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, poveza-
ne z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je 
bilo s sporazumom med zavodom in Generalnim sekretariatom 
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) 
o uporabi stvarnega premoženja upravljavca preneseno v upo-
rabo zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno 
in gospodarno rabo in razvoj;«.

2. člen
V prvem odstavku 9. člena se drugi stavek črta.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 

glasi:
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»Zavod pripravi predlog letnega načrta ravnanja s stvar-
nim premoženjem, ki je v lasti zavoda, in je sestavni del finanč-
nega načrta zavoda.«.

3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen
(1) Zavod mora finančnemu načrtu priložiti načrt investi-

cijskega vzdrževanja, ki obsega investicije, katerih vrednost 
presega 20.000 eurov.

(2) O izvedenih investicijah in investicijskem vzdrževanju 
mora zavod obvestiti upravljavca.

(3) Za investicije, ki jih bo izvajal zavod in so opredeljene 
v prvem odstavku tega člena, je član razpisne komisije za iz-
vedbo postopkov javnega naročanja predstavnik upravljavca.«.

4. člen
V 15. členu se v četrti alineji število »300.000« nadomesti 

s številom »50.000«.
Sedma alineja se črta.

5. člen
V 21. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, 

ki se glasi:
»– imenuje revizorja, ki ga predhodno izbere na javnem 

razpisu;«.

6. člen
Četrti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev izpolnjuje še te pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem pro-

gramu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje;

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-
lovnih mestih;

– aktivno znanje angleškega, nemškega, francoskega ali 
italijanskega jezika.«.

7. člen
V 25. členu se v enajsti alineji in v prvem odstavku 26. čle-

na število »300.000« nadomesti s številom »50.000«.

8. člen
Za 26. členom se doda novi 26.a člen, ki se glasi:

»26.a člen
(1) Direktor ima lahko največ dva namestnika ali največ 

dva pomočnika direktorja ali enega namestnika in enega 
pomočnika direktorja, v skladu z Aktom o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest zavoda in upoštevaje veljavne 
predpise s področja zaposlovanja v javni upravi.

(2) K pogodbi o zaposlitvi namestnika ali pomočnika in 
k odpovedi njegove pogodbe s strani delodajalca mora dati 
soglasje upravni odbor.«.

9. člen
Prvi odstavek 31. člena se črta.
V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se beseda 

»upravljanju« nadomesti z besedo »uporabi«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Zavod in upravljavec sta dolžna skleniti sporazum iz 

spremenjene prve alineje prvega odstavka 5. člena odloka v 
enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.

11. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

zavod uskladi s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih po 
uveljavitvi tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-8/2014
Ljubljana, dne 30. aprila 2014
EVA 2014-1511-0003

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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