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DRŽAVNI ZBOR
2268.

– se razreši dolžnosti člana:
Slavko HREN,
– se imenujeta za člana:
Teja REBA
Simon POPEK.

Sklep o potrditvi poslanskih mandatov

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12), 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07
– odločba US) 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 4. julija 2014
sprejel naslednji

Št. 091-01/14-3/11
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 1981-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

SKLEP
Potrdita se poslanska mandata:
– Anžetu Logarju, roj. 15. 5. 1976, stanujočemu Parmova
ulica 40, Ljubljana,
– Romanu Žvegliču, roj. 3. 4. 1964, stanujočemu Stržišče
4, Zabukovje.
Št. 020-02/14-28/6
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2098-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2269.

2270.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 29/91) ter 112. in 201. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
dne 4. julija 2014 sprejel naslednji

SKLEP
o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana
in imenovanju članov Upravnega odbora
Prešernovega sklada
V Upravnem odboru Prešernovega sklada:
– preneha mandat člana:
dr. Jožetu TRONTLJU,

Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta
za kulturo

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
ter 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 4. julija 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
jejo:

Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi
člana in imenovanju članov Upravnega odbora
Prešernovega sklada

Leto XXIV

V Nacionalni svet za kulturo se za dobo petih let imenuza predsednika:
Metod PEVEC
za člane:
dr. Andrej BLATNIK
dr. Milena Mileva BLAŽIĆ
dr. Sonja Ana HOYER
Uroš LAJOVIC
Jadranka PLUT
Alja PREDAN.
Mandat začne teči s 26. 9. 2014.
Št. 610-01/14-7/14
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 1982-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Stran

5896 /
2271.
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Sklep o imenovanju informacijske
pooblaščenke

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 –
ZustS-A) 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 4. julija 2014 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju informacijske pooblaščenke
Za informacijsko pooblaščenko se imenuje:
Mojca PRELESNIK
za dobo petih let.
Mandat začne teči s 17. 7. 2014.
Št. 010-01/14-12/5
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2060-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2272.

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana
Nadzornega sveta RTV Slovenija

Uradni list Republike Slovenije
tarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl.
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 4. julija 2014 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah 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, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin (Uradni
list RS, št. 14/13, 31/13, 14/14 in 31/14) se spremeni:
v besedilu I. točke:
– se besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 8 članov in 1 namestnika člana, ki se imenujejo izmed
poslancev Državnega zbora.«
nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 10 članov in 1 namestnika člana, ki se imenujejo izmed
poslancev Državnega zbora.«
– in doda besedilo:
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 2 člana.«
v besedilu II. točke:
– za besedilom:
– »za člane:«
se črta besedilo:
»Maja DIMITROVSKI, PS PS
Peter VILFAN, PS PS«
– »za predsednico:«
se črta besedilo:
»Maja DIMITROVSKI, PS PS.«

Na podlagi sedmega odstavka 26. člena v zvezi s tretjim
in četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 –
odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji dne 4. julija
2014 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
o ugotovitvi prenehanja mandata člana
Nadzornega sveta RTV Slovenija

– razreši se:
namestnica člana:
mag. Melita ŽUPEVC, PS PS

Ugotovi se, da je Marko Bandelli podal izjavo, da odstopa z
mesta člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, zato mu
na podlagi sedmega odstavka 26. člena v zvezi s tretjim in četrtim
odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha
mandat člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija.

– imenujejo se:
za člane:
Janja KLASINC,
PS PS
Saša KOS, PS PS
Maja DIMITROVSKI,
PS Zavezništvo AB
Jerko ČEHOVIN,
PS Zavezništvo AB
za predsednico:
Maja DIMITROVSKI,
PS Zavezništvo AB
za podpredsednika:
………………………..

Št. 010-02/14-11/4
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2100-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2273.

Sklep o spremembah in dopolnitvah 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 – odl. US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamen-

zbor.

za namestnico članice:
mag. Melita ŽUPEVC,
PS PS

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/14-9/17
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2101-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2274.

Št.

2275.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju
zlorab v slovenskem bančnem sistemu

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 – odl. US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl.
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. 12/13) je Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem
bančnem sistemu
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu (Uradni
list RS, št. 14/13, 31/13 in 90/13) se spremeni:
v besedilu I. točke:
– se besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 7 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed
poslancev Državnega zbora.«
nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 8 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed
poslancev Državnega zbora.«
– in doda besedilo:
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 1 člana.«

5897

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Krpan

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije Krpan
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
Krpan (Uradni list RS, št. 90/13) se spremeni:
v besedilu I. točke:
– se besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 5 članov in 5 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed
poslancev Državnega zbora.«
– nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 6 članov in 5 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed
poslancev Državnega zbora.«
– in doda besedilo:
»Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 1 člana.«
v besedilu II. točke:
– za besedilom:
– »za člane:«
se črta besedilo:
»Jerko ČEHOVIN, PS PS«;
– »za namestnike članov:«
se črta besedilo:
»Matjaž ZANOŠKAR, PS PS«
– »za podpredsednika:«
se črta besedilo:
»Jerko ČEHOVIN, PS PS.«
– imenujejo se:
za člana:
za namestnico člana:
mag. Stanko STEPIŠNIK, PS PS
Saša KOS, PS PS
Jerko ČEHOVIN,
PS Zavezništvo AB
za podpredsednika:
mag. Stanko STEPIŠNIK, PS PS

za namestnico člana:
Aleksandra
OSTERMAN, PS PS

za podpredsednika:
mag. Stanko STEPIŠNIK, PS PS

zbor.

Stran

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 – odl. US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 55/11 – odl.
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. 80/13) je Državni zbor na seji dne 4. julija 2014 sprejel

v besedilu II. točke:
– za besedilom:
– »za člane:«;
se črta besedilo:
»Brane GOLUBOVIĆ, PS PS«
– »za namestnike članov:«;
se črta besedilo:
»Aljoša JERIČ, PS PS«
– »za podpredsednika:«
se črta besedilo:
»Brane GOLUBOVIĆ, PS PS.«
– imenujejo se:
za člane:
mag. Stanko
STEPIŠNIK, PS PS
Aljoša JERIČ,
PS Zavezništvo AB
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II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/14-10/12
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2102-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/14-11/12
Ljubljana, dne 4. julija 2014
EPA 2103-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Stran

5898 /
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VLADA
2276.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske
republike Bangladeš v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani

Na podlagi 66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske
republike Bangladeš v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani
I.
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Konzulata Ljudske republike Bangladeš s sedežem v Ljubljani, na
čelu s častnim konzulom.
II.
Konzularno območje Konzulata Ljudske republike Bangladeš s sedežem v Ljubljani obsega celotno ozemlje Republike
Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-16/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1811-0141
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
2277.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem interesu
na področju socialnega varstva, družinske
politike, enakih možnosti žensk in moških,
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
ter varnosti in zdravja pri delu

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PRAVILNIK
o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem interesu
na področju socialnega varstva, družinske
politike, enakih možnosti žensk in moških,
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
ter varnosti in zdravja pri delu
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva
v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske

Uradni list Republike Slovenije
politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in
žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu.
2. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju socialnega varstva so:
– prispevanje k razvoju področja socialnega varstva tako,
da društvo širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem
posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
– izvajanje dejavnosti, ki je po kakovosti ali po namenu
primerljiva z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnost, ki
pomeni dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela
ali po načinu delovanja ali ima pridobljeno verifikacijsko listino
Socialne zbornice Slovenije;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov
ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne
oziroma periodične publikacije;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se
sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev,
v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
3. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju izvajanja družinske politike so:
– prispevanje k razvoju področja družinske politike tako,
da društvo širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem
posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
– stalno izvajanje dejavnosti za krepitev pozitivnega starševstva, izboljšanje komunikacije v družini, pripravo na partnersko življenje, zagotavljanje pogojev za osebnostno rast otrok
in mladostnikov ter za ustvarjalno skupno preživljanje prostega
časa otrok in mladostnikov ali ustvarjanje pogojev za zdrav
razvoj in zadovoljevanje posebnih potreb otrok in mladostnikov
na območju najmanj dveh občin oziroma mestne občine;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov
ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne
oziroma periodične publikacije;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki
se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih
sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev
statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
4. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju enakih možnosti žensk in moških so:
– prispevanje k uresničevanju enakosti spolov tako, da
izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem,
organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev
in drugih oblik srečanj;
– izvajanje pravnega ali drugega svetovanja in pomoči
za zagotavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih
področij: zaposlovanje, zdravje, preprečevanje nasilja nad ženskami, partnerski odnosi in človekove pravice;
– izdaja ali objava vsaj enega strokovnega članka, strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije, ali raziskovalnega dela;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
– društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se
sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev,
v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega
nasilja so:
– zagotavljanje skrbi za svoje člane v skladu s splošnimi
akti društva, kot na primer aktivni oddih, omogočanje zdraviliško klimatskega zdravljenja, delavnice za ohranjanje zdravja,
enkratne denarne pomoči itd.;
– organiziranje in izvajanje posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj vsaj dvakrat letno in periodično
izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične
publikacije;
– redno vzdrževanje in urejanje spominskih obeležij;
– izvajanje mirovnega poslanstva z izobraževanjem ali
osveščanjem doma in v tujini ali v mednarodnih organizacijah;
– prejem priznanja ali nagrade na državni ali mednarodni
ravni za delo;
– društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.
6. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju varnosti in zdravja pri delu so:
– prispevanje k razvoju področja varnosti in zdravja pri
delu s sodelovanjem v stalnih in ad hoc delovnih skupinah in
telesih na področju varnosti in zdravja pri delu;
– izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu na konferencah, sejmih in drugih prireditvah ter z izdajanjem ali posredovanjem promocijskega in informativnega materiala svojemu
članstvu;
– širjenje strokovnega znanja z organiziranjem in izvajanjem izobraževanj, seminarjev in usposabljanj na področju
varnosti in zdravja pri delu;
– periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov
ter izdajanje strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in
druge stalne oziroma periodične publikacije;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni oziroma
mednarodni ravni za delo.
7. člen
Društvo mora za podelitev statusa društva v javnem
interesu izkazati izpolnjevanje najmanj treh kriterijev, določenih v 2., 3., 4., 5. oziroma 6. členu tega pravilnika, in sicer s
poročilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno
besedilo) ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje
posameznega kriterija po tem pravilniku, in ne smejo biti
starejša od treh let.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov
delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih
možnosti žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in
žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu (Uradni list
RS, št. 28/13).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2014
Ljubljana, dne 2. julija 2014
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in enake možnosti

Št.

2278.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

5899

Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov
pri ugotavljanju upravičenosti do pravic
iz javnih sredstev

Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13,
56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) izdaja ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

PRAVILNIK
o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju
upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa način upoštevanja obdavčljivih in drugih dohodkov, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega
položaja pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka,
državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice
za učence in dijake, subvencije kosila za učence, oprostitve
plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: pravice iz javnih
sredstev).
ll. UPOŠTEVANJE PODATKOV O DOHODKIH
2. člen
(upoštevanje obdavčljivih dohodkov)
Dohodki iz 1. točke prvega odstavka 12. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13,
56/13 – ZŠtip-1 in 99/13; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS) se
upoštevajo po zmanjšanju za stroške, davke in obvezne prispevke za socialno varnost.
3. člen
(upoštevanje podatkov o obdavčljivih dohodkih,
ki niso oproščeni plačila dohodnine)
(1) Pri ugotavljanju dohodka za posamezni vir dohodka se
upoštevajo podatki iz odločbe o odmeri dohodnine ali iz informativnega izračuna, podatki iz davčnega obračuna akontacije
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, podatki, ki
jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje
podatkov in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine
in dohodnine.
(2) Podatki iz informativnega izračuna se upoštevajo,
kadar odločba o odmeri dohodnine še ni dokončna.
(3) Če odločba o odmeri dohodnine ali informativni izračun ne vsebuje vseh podatkov, ki so potrebni za izračun dohodka iz dejavnosti, se za izračun dohodka v skladu s tem pravilnikom manjkajoči podatki upoštevajo iz davčnega obračuna
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za
isto leto, za katero je bila izdana odločba o odmeri dohodnine
ali informativni izračun.
(4) Za posamezno vrsto dohodka za leto pred vložitvijo
vloge (v nadaljnjem besedilu: preteklo leto) se primarno upoštevajo podatki iz odločbe o odmeri dohodnine ali iz informativnega izračuna.
(5) Če podatki iz prejšnjega odstavka med odločanjem še
niso na voljo, se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine za predpreteklo leto pred vložitvijo vloge (v nadaljnjem
besedilu: predpreteklo leto). Šteje se, da podatki iz odločbe o
odmeri dohodnine ali iz informativnega izračuna za preteklo
leto še niso na voljo, če jih še ni pred 31. majem.
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(6) Če podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine ali iz
informativnega izračuna po 31. maju še ni, se šteje, da niso na
voljo in se uporabijo podatki, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, podatki, potrebni
za izračun akontacije dohodnine za preteklo leto, in podatki iz
dokazil, ki jih predloži oseba.
(7) Pri ugotavljanju tekočih dohodkov se upoštevajo podatki,
ki so jih davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje podatkov in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine
in dohodnine v tekočem in v preteklem letu, pri čemer se kot tekoči
dohodki štejejo periodični dohodki, ki jih je oseba prejela v mesecu
pred vložitvijo vloge oziroma v mesecu vložitve vloge.
4. člen
(upoštevanje podatkov iz evidenc upravljavcev zbirk podatkov
in drugih podatkov)
(1) Pri ugotavljanju dohodka se glede dohodkov iz prvega
odstavka 12. člena ZUPJS, razen dohodkov iz 1. točke prvega
odstavka 12. člena ZUPJS, upoštevajo tudi podatki iz uradnih
evidenc centrov za socialno delo in drugih zbirk upravljavcev zbirk
podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, in druga dokazila za preteklo leto.
(2) Podatki za tekoče leto se upoštevajo v primeru, če je
oseba dohodke začela prejemati šele v tekočem letu, pri čemer
se šteje, da je oseba začela prejemati dohodke v tekočem
letu, če v preteklem letu ni imela dohodkov, razen dohodkov
iz 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 12. člena ZUPJS, in
je v tekočem letu v mesecu pred mesecem vložitve vloge ali v
mesecu vložitve vloge prejela tekoče dohodke.
(3) Dohodki iz 4., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka
12. člena ZUPJS se vedno upoštevajo kot tekoči dohodki na
podlagi podatkov o višini, kakršna velja ali bo veljala z začetkom veljavnosti pravice.
5. člen
(preračun dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine)
(1) Dohodki, ki se upoštevajo na podlagi podatkov iz
predpreteklega leta, se preračunajo na raven preteklega leta,
tako da se pomnožijo s količnikom, ki se izračuna iz razmerja
med neto povprečno plačo na zaposlenega v obdobju januar
– december preteklega leta in neto povprečno plačo istega
obdobja predpreteklega leta.
(2) Dohodki, ki se upoštevajo na podlagi podatkov iz tekočega leta se preračunajo na raven preteklega leta tako, da
se pomnožijo s količnikom, ki se izračuna iz razmerja med neto
povprečno plačo na zaposlenega v obdobju januar – december
preteklega leta in zadnjo znano neto povprečno plačo na zaposlenega v mesecu izplačila tekočih dohodkov.
(3) Če je po preračunu iz prejšnjega odstavka količnik
večji od 1, se upošteva količnik 1.
6. člen
(preračun dohodkov iz uradnih evidenc centrov za socialno
delo in drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne
evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah
iz javnih sredstev)
(1) Preračun dohodkov iz uradnih evidenc centrov za
socialno delo in drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo
uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev tekočega leta na raven preteklega leta se izračuna
skladno z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Dohodki iz 4., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka
12. člena ZUPJS se preračunajo v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena.
lll. UPOŠTEVANJE PREJEMANJA PERIODIČNIH
DOHODKOV
7. člen
(prenehanje prejemanja periodičnih dohodkov)
(1) Pri ugotavljanju upravičenosti do posamezne pravice
iz javnih sredstev se dohodek zmanjša za periodične dohodke,
ki jih je oseba nehala prejemati.
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(2) Šteje se, da je oseba nehala prejemati periodične
dohodke in ni začela prejemati drugih periodičnih dohodkov,
če v mesecu pred mesecem vložitve ali v mesecu vložitve
vloge oseba ni prejela nobenega periodičnega dohodka več
ali v mesecu vložitve vloge ni opravljala dejavnosti in ni prejela
nobenega periodičnega dohodka več.
(3) Kot periodični dohodki se upoštevajo zlasti plače
skupaj z regresom, nadomestilo plače, bonitete, pokojnine iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nadomestila ter drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega
zavarovanja, starševski dodatek, nadomestilo za invalidnost,
delno plačilo za izgubljeni dohodek, drugi dohodki iz delovnega
razmerja ter dohodki iz 2., 3., 4., 6., 14., 15., 16., 17., 18. in
23. točke prvega odstavka 12. člena ZUPJS.
(4) Kot periodični dohodek se šteje tudi dohodek iz dejavnosti ter dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti.
8. člen
(neupoštevanje podatkov o periodičnih dohodkih,
ki jih je oseba prenehala prejemati)
Če je iz podatkov iz 3. in 4. člena tega pravilnika za
preteklo ali predpreteklo leto razvidno, da je oseba prejemala
periodične dohodke, iz podatkov za tekoče leto pa je razvidno,
da periodičnih dohodkov nima:
– se dohodek zmanjša tako, da se podatki o periodičnih
dohodkih iz preteklega ali predpreteklega leta pri izračunu
dohodka ne upoštevajo;
– se v primeru upoštevanja podatkov iz 3. in 4. člena tega
pravilnika o dohodku osebe iz preteklega ali predpreteklega
leta dohodek zmanjša tako, da se podatki iz preteklega ali
predpreteklega leta o periodičnih dohodkih preračunani na
način, kot izhaja iz tabele, ki je priloga tega pravilnika in njegov
sestavni del, ne upoštevajo;
– se upoštevani dohodek glede na vrsto posameznega
dohodka, ki so v tabeli iz prejšnje alineje označeni kot v pravilniku, ki ureja podrobnejšo opredelitev podatkov o obdavčljivih
dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine za posamezno
vrsto dohodnine, preračuna tako, da se podatki iz okenca, ki
je določen kot kombinacija številke vrstice in črke stolpca, preračunajo v skladu s formulami, določenimi v stolpcih E, F in G.
9. člen
(način zmanjšanja periodičnega obdavčljivega dohodka
iz odločbe o odmeri dohodnine)
(1) Kadar se v skladu s prejšnjim členom periodični dohodek iz odločbe o odmeri dohodnine ne upošteva, upoštevajo
pa se drugi dohodki iz odločbe o odmeri dohodnine, se dohodek ugotovi tako, da se drugi dohodki iz odločbe o odmeri
dohodnine seštejejo, nato pa odštejejo prispevki in stroški teh
drugih dohodkov ter odšteje odmerjena povprečna dohodnina
za te dohodke.
(2) Odmerjena povprečna dohodnina za dohodke iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se seštevek drugih dohodkov, znižan za prispevke in stroške teh dohodkov, pomnoži s
količnikom odmerjene dohodnine. Količnik odmerjene dohodnine se izračuna tako, da se odmerjena dohodnina deli z vsoto
vseh dohodkov iz dohodninske odločbe, znižano za prispevke
in stroške vseh dohodkov.
lV. NAČIN UPOŠTEVANJA POSAMEZNIH VRST
DOHODKOV
10. člen
(dobiček iz kapitala)
(1) Dobiček iz kapitala se všteva v dohodek osebe, znižan
za davek od dobička iz kapitala.
(2) Ne glede na peti odstavek 3. člena tega pravilnika
se po 31. marcu dobiček iz kapitala iz predpreteklega leta ne
upošteva.
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11. člen
(obresti)
Obresti se vštevajo v dohodek osebe v celotnem znesku,
znižane za davek od obresti.
12. člen
(dividende)
Dividende se vštevajo v dohodek osebe v celotnem
znesku, znižane za davek od dividend.
13. člen
(dohodek iz prenosa premoženjske pravice)
(1) Dohodek iz prenosa premoženjske pravice se všteva
v dohodek osebe, znižan za normirane oziroma dejanske
stroške in davek od prenosa premoženjske pravice.
(2) Ne glede na peti odstavek 3. člena tega pravilnika
se po 31. marcu dohodek iz prenosa premoženjske pravice
iz predpreteklega leta ne upošteva.
14. člen
(dohodek iz dejavnosti)
(1) Kot dohodek iz dejavnosti se upošteva dohodek,
od katerega se obračunava davek od dohodka iz dejavnosti.
(2) Osebi, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni
razvid, ter se ji dohodek ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov, se dohodek ugotavlja tako, da se dobiček zmanjša
za obračunano dohodnino.
(3) Osebi, ki opravlja dejavnost in se ji dohodek ugotavlja
z upoštevanjem dejanskih odhodkov, se dohodek ugotavlja
tako, da se dobiček zmanjša za obračunano akontacijo dohodnine ali sorazmerni del davka iz letne odmere dohodnine
od dohodka iz dejavnosti.
(4) Če je oseba dejavnost šele začela opravljati, se kot
njen letni dohodek šteje 75 % bruto minimalne plače pomnožene z 12. Če je oseba v preteklem letu bila zaposlena le del
leta, drugi del leta pa je začela opravljati dejavnost, se šteje,
da je dejavnost šele začela opravljati in se njen letni dohodek
upošteva v skladu s tem odstavkom.
(5) Za osebo, ki je šele začela opravljati dejavnost, se
upošteva obdobje od prvega dne v mesecu, v katerem se je
vpisala v poslovni register Republike Slovenije ali drug ustrezni razvid, do prvega aprila naslednjega leta.
(6) Če oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas,
opravlja tudi dejavnost, se dohodek iz dejavnosti upošteva v
dejanski višini. Če je oseba zaposlena za krajši delovni čas
od polnega, opravlja pa tudi dejavnost, se njen letni dohodek
iz dejavnosti, upošteva najmanj v višini sorazmernega dela
75 % bruto minimalne plače, glede na število ur do polnega
delovnega časa, pomnožene z 12.
(7) Mesečni dohodek iz dejavnosti se izračuna tako, da
se letni dohodek iz dejavnosti deli z 12.
(8) Če je mesečni dohodek iz dejavnosti iz drugega
odstavka tega člena, ki jo opravlja oseba, nižji od višine bruto minimalne plače, znižane za eno dvanajstino normiranih
odhodkov in obračunane dohodnine ali sorazmernega dela
davka iz letne odmere dohodnine, glede na dohodek iz dejavnosti, se kot njen letni dohodek šteje 75 % bruto minimalne
plače pomnožene z 12.
(9) Če je mesečni dohodek iz dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena nižji od višine bruto minimalne plače, znižane za eno dvanajstino obračunane akontacije dohodnine,
ali sorazmernega dela davka iz letne odmere dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, se kot njen letni dohodek šteje 75 %
bruto minimalne plače pomnožene z 12.
(10) Če je vsota mesečnega dohodka iz dejavnosti iz
drugega odstavka in mesečnega dohodka iz tretjega odstavka
tega člena nižja od višine bruto minimalne plače, znižane za
eno dvanajstino vsote normiranih odhodkov in obračunane
dohodnine oziroma akontacije dohodnine ali sorazmernega

Št.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

5901

dela davka iz letne odmere dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se kot njen letni dohodek šteje 75 % bruto minimalne
plače pomnožene z 12.
15. člen
(dohodek iz kmetijske dejavnosti)
(1) V letni dohodek iz kmetijske dejavnosti osebe se
šteje dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, dohodek iz druge kmetijske dejavnosti in dohodek
iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji znižan za prispevke za socialno varnost, normirane stroške in davke, glede na dohodek
iz kmetijske dejavnosti.
(2) Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti osebe se šteje dohodek, od katerega se v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, obračunava akontacija
dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
(3) Kot dohodek iz druge kmetijske dejavnosti se šteje
dohodek iz 22. točke prvega odstavka 12. člena ZUPJS.
(4) Kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se
šteje dohodek, od katerega se obračunava akontacija dohodnine od dohodka iz te dejavnosti.
(5) Mesečni dohodek iz kmetijske dejavnosti se izračuna
tako, da se letni dohodek iz kmetijske dejavnosti deli z 12.
16. člen
(upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti)
(1) Če letni dohodek iz kmetijske dejavnosti ustvarja več
solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno gospodinjstvo, vendar se kot osebe pri uveljavljanju
pravice iz javnih sredstev vse ne upoštevajo pri ugotavljanju
materialnega položaja, se izračuna sorazmerni del letnega
dohodka iz kmetijske dejavnosti za osebe, ki se upoštevajo
pri ugotavljanju materialnega položaja.
(2) Sorazmerni del letnega dohodka iz kmetijske dejavnosti oseb, ki se pri ugotavljanju materialnega položaja
upoštevajo, se izračuna tako, da se letni dohodek iz kmetijske
dejavnosti vseh oseb deli s številom oseb, ki so starejše od
15 let, in nato pomnoži s številom oseb, ki so starejše od 15 let
in se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo.
(3) Kot dohodek se letni dohodek iz kmetijske dejavnosti
pripiše osebi, ki je invalidsko in pokojninsko zavarovana kot
oseba, kateri opravljanje kmetijske dejavnosti predstavlja edini in glavni poklic, v enakem delu glede na število teh oseb, ki
se pri upravičenosti upoštevajo.
(4) Če oseba iz prejšnjega odstavka izkazuje mesečni
dohodek iz kmetijske dejavnosti, znižan za eno dvanajstino
vsote iz prispevkov za socialno varnost, normiranih stroškov
in akontacijo dohodnine ali sorazmernega dela davka iz letne
odmere dohodnine, glede na dohodek iz kmetijske dejavnosti,
nižji od višine bruto minimalne plače, se kot njen letni dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje 75 % bruto minimalne plače
pomnožene z 12.
(5) Če med osebami, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
materialnega položaja, ni oseb iz tretjega odstavka tega člena, se letni dohodek iz kmetijske dejavnosti pripiše osebam,
ki se štejejo za odrasle osebe po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, v enakem delu.
17. člen
(upoštevanje dohodka iz dejavnosti in dohodka
iz kmetijske dejavnosti)
Če oseba izkazuje mesečni dohodek, ki je vsota mesečnega dohodka iz kmetijske dejavnosti in dohodka iz dejavnosti
ter je ta vsota po znižanju za eno dvanajstino vsote iz prispevkov za socialno varnost, normiranih stroškov in akontacije dohodnine ali sorazmernega dela davka iz letne odmere
dohodnine nižja od višine bruto minimalne plače, se kot njen
letni dohodek iz dejavnosti šteje 75 % bruto minimalne plače,
pomnožene z 12.
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18. člen

(upoštevanje dohodka iz oddajanja premoženja v najem)
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se všteva v
dohodek osebe, znižan za stroške, vendar le do višine, ki se
prizna po davčnih predpisih in za davek od oddajanja premoženja v najem.
V. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti
do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila
vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila
za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu
družinskega pomočnika (Uradni list RS, št. 93/11).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-9/2014
Ljubljana, dne 13. junij 2014
EVA 2014-2611-0021
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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5903

Priloga: Način izračuna dohodkov iz odločbe o odmeri dohodnine in informativnega izračuna

Priloga:
Način izračuna dohodkov iz odločbe o odmeri dohodnine ali informativnega izračuna:
– podatki iz okenca, ki je določen kot kombinacija številke vrstice in črke stolpca, se preračunajo v skladu z
formulami, določenimi v stolpcih E, F in G;
– polje, ki je obarvano sivo, ne vsebuje podatkov;
– oznake dohodkov.
A
št. vrstice

B

oznaka
dohodek
dohodka
1
1101

C
prispevki

D

E

stroški

F

G

1B-1C-1D

sorazmerni
davek
1E/21Ex22F

upoštevani
dohodek
1E-1F

2

1102

2B-2C

2E/21Ex22F

2E-2F

3

1103

3B-3C

3E/21Ex22F

3E-3F

4

1104

4B-4C

4E/21Ex22F

4E-4F

5

1105

5B-5C

5E/21Ex22F

5E-5F

6

1106

6B-6C

6E/21Ex22F

6E-6F

7

1107

7B-7C

7E/21Ex22F

7E-7F

8

1108

8B-8C

8E/21Ex22F

8E-8F

9

1109

9B-9C-9D

9E/21Ex22F

9E-9F

10

1110

10B-10C-10D

10E/21Ex22F

10E-10F

11

1211

11B-11D

11E/21Ex22F

11E-11F

12

1212

12B-12D

12E/21Ex22F

12E-12F

13

1220

13B-13C

13E/21Ex22F

13E-13F

14

1230

14B-14D

14E/21Ex22F

14E-14F

15

2100

15B

15E/21Ex22F

15E-15F

16

3100

16B-16C

16E/21Ex22F

16E-16F

17

4200

17B-17D

17E/21Ex22F

17E-17F

18

6100

18B

18E/21Ex22F

18E-18F

19

6200

19B

19E/21Ex22F

19E-19F

20

6300

20B

20E/21Ex22F

20E-20F

21

Vsota

22

odmerjena dohodnina

Stran
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2279.

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov
o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni
plačila dohodnine

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11,
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13,
56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) izdaja ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za
finance

PRAVILNIK
o podrobnejši opredelitvi podatkov
o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni
plačila dohodnine
1. člen
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke o obdavčljivih
dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila
dohodnine in jih v skladu z 11. točko drugega odstavka 51. člena
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 –
ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) zagotavlja Davčna
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
2. člen
(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na letni ravni, potrebni
pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:
Šifra dohodka Vrsta dohodka
1101 plače,
nadomestilo
plače in
povračila
stroškov v
zvezi z delom

1102 bonitete

Podatki
dohodek,
prispevki,
stroški,
akontacija
dohodnine

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

Vir podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine

Za obdobje
preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Šifra dohodka Vrsta dohodka
1103 regres za
letni dopust

Podatki
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

1104 jubilejne
nagrade,
odpravnine ob
upokojitvi in
solidarnostne
pomoči

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

1105 premije za
prostovoljno
dodatno
pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

1106 pokojnine iz
obveznega
pokojninskega
in
invalidskega
zavarovanja

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

Vir podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine

52 / 11. 7. 2014 /
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Za obdobje
preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

5905

Stran
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Šifra dohodka Vrsta dohodka
1107 nadomestila iz
naslova
obveznega
pokojninskega
in
invalidskega
zavarovanja

Podatki
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

1108 nadomestila in
drugi dohodki
iz naslova
obveznega
socialnega
zavarovanja

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

1109 drugi dohodki
iz delovnega
razmerja

dohodek,
prispevki,
stroški,
akontacija
dohodnine

1110 dohodek za
vodenje družbe
(zavarovalna
podlaga 040)

dohodek,
prispevki,
akontacija dohodnine

Vir podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o odmeri
dohodnine;
podatki, ki jih
davčnemu organu
posredujejo osebe,
zavezane za
dajanje podatkov;
podatki, ki so
potrebni za izračun
akontacije
dohodnine

Za obdobje
preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo leto,
predpreteklo
leto

preteklo leto,
predpreteklo
leto

Uradni list Republike Slovenije
Šifra dohodka Vrsta dohodka
1211 dohodki
dijakov in
študentov,
upravičenih do
posebne
olajšave

Št.

Podatki
dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine

1212 dohodki
dijakov in
študentov, ki
niso
upravičeni do
posebne
olajšave

dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine

1220 dohodki
verskih
delavcev

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine

1230 preostali
dohodki iz
drugega
pogodbenega
razmerja

dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine

Vir podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
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Za obdobje
preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

5907

Stran
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Šifra dohodka Vrsta dohodka
2100 dobiček ugotovljen
na podlagi
davčnega
obračuna

2200 dohodek iz
dejavnosti,
ugotovljen z
upoštevanjem
normiranih
odhodkov

Uradni list Republike Slovenije
Podatki
Dohodek =znesek
dohodka iz
postavke Osnova za
dohodnino iz
iz obračuna DOHDEJ
akontacija
dohodnine=
znesek iz postavke
davčna obveznost
iz obračuna DOHDEJ
dohodek=znesek
dohodka iz
postavke Osnova za
dohodnino iz
iz obračuna DOHDEJ,
akontacija
dohodnine=
znesek iz postavke
davčna obveznost
iz obračuna DOHDEJ

3100 dohodek iz
osnovne
kmetijske in
osnovne
gozdarske
dejavnosti

dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
olajšava

3110 potencialni tržni
dohodek od
pridelave na
zemljiščih in v
panjih
3111 drugi dohodki iz
70. člena Zakona
o dohodnini
(Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno
besedilo,
9/11 – ZUKD-1, 24/12,
30/12,
40/12 – ZUJF,
75/12, 94/12, 96/13 in
29/14 – odl. US)
4100 dohodek iz
oddajanja
premoženja v
najem

katastrski dohodek
in 70 % pavšalne
ocene dohodka na
panj
davčna osnova
kmetijskih in
gozdnih subvencij,

Vir podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine od
dohodka iz
dejavnosti
podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine od
dohodka iz
dejavnosti;
odločba o odmeri
dohodnine od
dohodka iz
dejavnosti na
podlagi normiranih
odhodkov
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o odmeri
dohodnine iz
osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske
dejavnosti;
odločba o odmeri
dohodnine iz
osnovne kmetijske

pripisanih za
posameznega
zavezanca

in osnovne gozdarske
dejavnosti;

dohodek,
stroški,
dohodnina

odločba o
odmeri
dohodnine od
dohodka iz
oddajanja
premoženja v najem;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
dohodnine

Za obdobje
preteklo leto,
predpreteklo
leto

preteklo leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo leto,
predpreteklo
leto

preteklo leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

Uradni list Republike Slovenije
Šifra dohodka

Vrsta dohodka

4200 dohodek iz

Št.
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Podatki

Vir podatkov

Za obdobje

dohodek,

odločba o

preteklo

Stran

prenosa

stroški,

odmeri

leto,

premoženjske

akontacija

dohodnine;

predpreteklo

pravice

dohodnine

podatki, ki

leto

jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
5200 dobiček iz

dohodek,

odločba o

preteklo

dohodnina

odmeri

leto,

dohodnine od

predpreteklo

odsvojitvijo

dobička iz

leto

kapitala,

kapitala od

kapitala,
dosežen z

vrednostnih

odsvojitve

papirjev in

vrednostnih

deležev v

papirjev in

gospodarskih

drugih deležev

družbah,

ter

zadrugah in

investicijskih

drugih oblikah

kuponov

organiziranja
ter
investicijskih
kuponov
5201 dobiček iz
kapitala,

dohodek,
dohodnina

odločba o

preteklo

odmeri

leto,

dohodnine od

predpreteklo

odsvojitvijo

dobička iz

leto

nepremičnin

kapitala od

dosežen z

odsvojitve
nepremičnin
5300 obresti
fizične osebe,

dohodek,

odločba o

preteklo

dohodnina

odmeri

leto,

dosežene na

dohodnine od

predpreteklo

denarne

obresti;

leto

depozite pri

podatki, ki

bankah in

jih davčnemu

hranilnicah,

organu

ustanovljenih

posredujejo

v skladu s

osebe,

predpisi v

zavezane za

Sloveniji ter

dajanje

pri bankah in

podatkov

hranilnicah
drugih držav
članic EU

5909

Stran

5910 /

Št.
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Šifra dohodka Vrsta dohodka
5400 obresti
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Podatki
dohodek,
dohodnina

5500 obresti iz
finančnega
najema

dohodek,
dohodnina

5600 obresti na
obveznice
»SOS2E«,
izplačane
upravičencem

dohodek,
dohodnina

5700 dividende

dohodek,
dohodnina

5800 dividende in
obresti,
izplačane
preko
posrednika, ki
ni dolžan
izračunati in
odtegniti
davka

dohodek,
dohodnina

Vir podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine od
obresti;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine od
obresti;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine od
obresti;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov
odločba o
odmeri
dohodnine od
dividend;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov

Za obdobje
preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

Uradni list Republike Slovenije
Šifra dohodka

Vrsta dohodka

5900 obresti,
dosežene ob
odsvojitvi
diskontiranega
dolžniškega
vrednostnega
papirja pred
dospelostjo
papirja ali
pri odkupu
diskontiranega
dolžniškega
vrednostnega
papirja pred
ali ob
dospelosti
papirja
oziroma ob
unovčitvi
diskontiranih
dolžniških
vrednostnih
papirjev
6100 darila

6200 priznavalnine

Št.
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Stran

Podatki

Vir podatkov

Za obdobje

dohodek,
dohodnina

odločba o
odmeri
dohodnine od
obresti

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

dohodek,
akontacija
dohodnine

odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

dohodek,
akontacija
dohodnine

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

5911

Stran

5912 /

Šifra dohodka

Št.
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Podatki

Vir podatkov

Za obdobje

6300 preostali
drugi dohodki

dohodek,
akontacija
dohodnine

preteklo
leto,
predpreteklo
leto

6500 nadomestila za
uporabo
lastnih
sredstev
prostovoljca

dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine

odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki
jih davčnemu
organu
posredujejo
osebe,
zavezane za
dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije
dohodnine
odločba o
odmeri
dohodnine;
podatki, ki jih
davčnemu organu
posredujejo osebe
zavezane za dajanje
podatkov;
podatki, ki so
potrebni za
izračun
akontacije dohodnine

preteklo leto,
predpreteklo leto

(2) Šifri dohodka 3110 in 3111 predstavljata dodatne podatke šifre dohodka 3100.
(3) DURS poleg podatkov o dohodkih iz prvega odstavka
tega člena posreduje tudi podatek o višini odmerjene dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.
3. člen
(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na mesečni ravni,
potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:
Šifra dohodka Vrsta dohodka
1101 plače,
nadomestilo
plače in
povračila
stroškov v
zvezi z delom

1102 bonitete

Podatki
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila
obdobje izplačila

Vir podatkov
podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

Obdobje
pretekli 4
meseci
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

Uradni list Republike Slovenije
Šifra dohodka Vrsta dohodka
1103 regres za
letni dopust

1104 jubilejne
nagrade,
odpravnine ob
upokojitvi in
solidarnostne
pomoči
1105 premije za
prostovoljno
dodatno
pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje

1108 nadomestila
in drugi
dohodki iz
naslova
obveznega
socialnega
zavarovanja
1109 drugi dohodki
iz delovnega
razmerja

1110 dohodek za
vodenje družbe
(zavarovalna
podlaga 040)

1211 dohodki
dijakov in
študentov,
upravičenih
do posebne
olajšave

1212 dohodki
dijakov in
študentov, ki
niso
upravičeni do
posebne
olajšave

Št.

Podatki
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
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Vir podatkov
podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

Obdobje
preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

pretekli 4
meseci
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK
šifra REK obrazca;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

pretekli 4
meseci
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

pretekli 4
meseci
vključno z
mesecem
vložitve
vloge
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Šifra dohodka Vrsta dohodka
1220 dohodki
verskih
delavcev

Uradni list Republike Slovenije
Podatki
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
prispevki,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
stroški,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
dohodnina,
datum izplačila,
obdobje izplačila

Vir podatkov
podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

Obdobje
pretekli 4
meseci
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine-i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem vložitve vloge

5500 obresti iz
finančnega
najema

vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
dohodnina,
datum izplačila,
obdobje izplačila

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine-i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

5600 obresti na
obveznice
»SOS2E«,
izplačane
upravičencem

vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
dohodnina,
datum izplačila,
obdobje izplačila

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

5700 dividende

vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
dohodnina,
datum izplačila
obdobje izplačila

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

1230 preostali
dohodki iz
drugega
pogodbenega
razmerja

4100 dohodek iz
oddajanja
premoženja v
najem

4200 dohodek iz
prenosa
premoženjske
pravice

5400 obresti

Uradni list Republike Slovenije
Šifra dohodka Vrsta dohodka
6100 darila

6200 priznavalnine

6300 preostali
drugi dohodki

6500 nadomestilo za
uporabo
lastnih
sredstev
prostovoljca

Št.

Podatki
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
vrsta dohodka
na REK,
dohodek,
akontacija
dohodnine,
datum izplačila,
obdobje izplačila
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Vir podatkov
podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

Obdobje
preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

podatki iz
davčnega
obračuna
akontacije
dohodnine – i
REK in REK;

preteklih
13 mesecev
vključno z
mesecem
vložitve
vloge

Stran
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4. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki
niso oproščeni plačila dohodnine (Uradni list RS, št. 93/11).

PRAVILNIK
o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih
elektroenergetskih visokonapetostnih vodov
izmenične napetosti 1 kV do 400 kV

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 0072-2/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2013-2611-0095
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

2280.

Pravilnik o tehničnih pogojih za
graditev nadzemnih elektroenergetskih
visokonapetostnih vodov izmenične napetosti
1 kV do 400 kV

Na podlagi 32. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 17/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa tehnične pogoje, s katerimi se zagotovi
varna in ekonomična graditev, varno, zanesljivo in nemoteno
delovanje in uporaba nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične nazivne napetosti 1 kV do 400 kV
(v nadaljnjem besedilu: nadzemni visokonapetostni vodi).
2. člen
(postopek informiranja)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja
v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij
na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L
št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37).
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– nadzemni visokonapetostni vod: je električni vod, ki je
sestavljen iz temeljev, podpor in izolatorjev, z golimi vodniki ali
kabli nad zemljo;
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– nazivna napetost: je napetost, za katero je omrežje,
naprava ali del naprave izdelan;
– zaprto električno obratovališče: je prostor ali mesto za
obratovanje električnih naprav in aparatov, ki je označeno z
opozorilnimi tablami.
(2) Drugi izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen, kot je
določen v Energetskem zakonu in v zakonu, ki ureja graditev.
4. člen

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-374/2012
Ljubljana, dne 26. junija 2014
EVA 2012-2430-0061
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

(uporaba)
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo nadzemnih visokonapetostnih vodov se morajo poleg določb tega
pravilnika upoštevati tudi določbe predpisov o graditvi objektov,
ki se nanašajo na gradnjo gradbeno-inženirskih objektov.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo pri
vzdrževalnih delih v javno korist na področju objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne
energije.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za napajalne vode elektrificiranih železniških prog in za nadzemne visokonapetostne
vode znotraj zaprtih električnih obratovališč.
2. TEHNIČNI POGOJI ZA NADZEMNE
VISOKONAPETOSTNE VODE
5. člen
(tehnični pogoji)
(1) Tehnične pogoje, ki jih je treba izpolniti pri projektiranju, gradnji in uporabi nadzemnih visokonapetostnih vodov za
zagotovitev varnega, zanesljivega, nemotenega delovanja in
ekonomičnosti gradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega omrežja, ob upoštevanju varnosti ljudi, premoženja,
in varstva okolja, določajo naslednji standardi:
– SIST EN 50341-1:2002 Nadzemni električni vodi za
izmenične napetosti nad 45 kV – 1. del: Splošne zahteve –
Skupna določila;
– SIST EN 50341-3-21:2009 Nadzemni električni vodi
za izmenične napetosti nad 45 kV – 3-21. del: Nacionalna
normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN
50341-1:2002);
– SIST EN 50423-1:2005 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV do vključno 45 kV – 1. del: Splošne
zahteve – Skupna določila;
– SIST EN 50423-3-21:2009 Nadzemni električni vodi za
izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV – 3-21. del:
Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi
SIST EN 50423-1:2005).
(2) Če so pri projektiranju, gradnji in obratovanju nadzemnih visokonapetostnih vodov v celoti uporabljeni tehnični
pogoji, navedeni v standardih iz prejšnjega odstavka tega
člena oziroma v dokumentih, na katere se le-ta sklicuje, velja
domneva o skladnosti z zahtevami iz tega pravilnika.
6. člen
(najvišja napetost)

2281.

Ugotovitveni sklep o višini regresa za
prehrano med delom

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list
RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12)
sprejme minister za notranje zadeve

UGOTOVITVENI SKLEP
I
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in drugega
odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi znaša od 1. julija 2014 dalje 3,64 eurov.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-504/2014
Ljubljana, dne 2. julija 2014
EVA 2014-1711-0062

Na območju Republike Slovenije znaša najvišja nazivna
napetost za nadzemne visokonapetostne vode 400 kV.

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uskladitev projektne dokumentacije)
Nadzemni visokonapetostni vod, za katerega je bila
pred uveljavitvijo tega pravilnika že izdelana projektna dokumentacija kot strokovna podlaga za prostorski akt, se lahko
projektira in gradi po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega pravilnika.

2282.

Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah
v sistem enotnega upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,

Uradni list Republike Slovenije
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14/13 – popr. in 101/13) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o
nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so
pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in 137/06) izdaja
minister za finance

ODREDBO
o sprejemu prilagojenega izobraževalnega
programa osnovne šole z enakovrednim
izobrazbenim standardom za otroke
z avtističnimi motnjami

ODREDBO
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb
iz 110.a člena Zakona o javnih financah
v sistem enotnega upravljanja
s prostimi denarnimi sredstvi

1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje, sprejetem na 163. seji, dne 27. 3. 2014,
minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme prilagojen
izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega
računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13), z dnem veljavnosti te odredbe, vključi Ljubljansko barje Krajinski park.

2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena se prične izvajati v šolskem letu 2015/2016.

II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.

Št. 0070-44/2014
Ljubljana, dne 9. julija 2014
EVA 2014-3330-0031

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

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

Št. 007-481/2014/8
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-1611-0048

2284.

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

2283.

Odredba o spremembi Odredbe o številu mest
državnih tožilcev

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZKSZDČEU-1),
na predlog generalnega državnega tožilca, v soglasju z Vlado
Republike Slovenije in po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta, izdaja minister za pravosodje

Odredba o sprejemu prilagojenega
izobraževalnega programa osnovne šole
z enakovrednim izobrazbenim standardom
za otroke z avtističnimi motnjami

ODREDBO
o spremembi Odredbe o številu mest
državnih tožilcev

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

I.
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS,
št. 76/11, 69/12 in 52/13) se II. točka spremeni tako, da se glasi:

»II.
A
Državno tožilstvo

Vrhovno državno
tožilstvo RS
Specializirano državno
tožilstvo RS

B
Skupno
število mest
državnih
tožilcev
24
13

C
Število mest državnih tožilcev po nazivih

18
6
2
8
3

vrhovnih državnih tožilcev
višjih državnih tožilcev
višja državna tožilca
okrožnih državnih tožilcev
okrajni državni tožilci

D
Število mest državnih tožilcev
pri državnih tožilstvih,
ki poslujejo tudi v jeziku
narodnostne manjšine
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A
Državno tožilstvo

Okrožno državno
tožilstvo v Celju

Okrožno državno
tožilstvo v Kopru

Okrožno državno
tožilstvo v Kranju

Okrožno državno
tožilstvo v Krškem

Okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani
Okrožno državno
tožilstvo v Mariboru

Okrožno državno
tožilstvo v Murski Soboti

Okrožno državno
tožilstvo v Novi Gorici

Okrožno državno
tožilstvo v Novem mestu

Okrožno državno
tožilstvo na Ptuju

Okrožno državno
tožilstvo v Slovenj
Gradcu

Skupaj

B
Skupno
število mest
državnih
tožilcev
27

16

17

11

68

29

12

12

14

10

9

262
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C
Število mest državnih tožilcev po nazivih

D
Število mest državnih tožilcev
pri državnih tožilstvih,
ki poslujejo tudi v jeziku
narodnostne manjšine

2

višji državni tožilci

17

okrožnih državnih tožilcev

8

okrajni državni tožilci

3

višji državni tožilci

11

okrožnih državnih tožilcev

3 za italijanski jezik

2

okrajna državna tožilca

1 za italijanski jezik

2

višja državna tožilca

9

okrožnih državnih tožilcev

6

okrajni državni tožilci

2

višja državna tožilca

6

okrožnih državnih tožilcev

3

okrajna državna tožilca

5

višjih državnih tožilcev

45

okrožnih državnih tožilcev

18

okrajnih državnih tožilcev

5

višjih državnih tožilcev

16

okrožnih državnih tožilcev

8

okrajnih državnih tožilcev

2

višja državna tožilca

7

okrožnih državnih tožilcev

3

okrajna državna tožilca

2

višja državna tožilca

8

okrožnih državnih tožilcev

2

okrajna državna tožilca

2

višji državni tožilci

6

okrožnih državnih tožilcev

6

okrajna državna tožilca

2

višja državna tožilca

5

okrožnih državnih tožilcev

3

okrajni državni tožilci

2

višja državna tožilca

5

okrožnih državnih tožilcev

2

okrajna državna tožilca

18

vrhovnih državnih tožilcev

37

višjih državnih tožilcev

143

okrožnih državnih tožilcev

64

okrajnih državnih tožilcev

1 za madžarski jezik

3 za italijanski jezik
1 za madžarski jezik
1 za italijanski jezik
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Podatki v stolpcu C izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov
naziv. Vsota števil mest državnih tožilcev v stolpcu C je enaka
skupnemu številu mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu (stolpec B).
Podatki v stolpcu D izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov naziv.
Pri tem gre za tiste tožilce, ki prejemajo dodatek za dvojezičnost in opravljajo državnotožilsko službo na državnem tožilstvu,
ki posluje tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. Pri tem gre
za število mest državnih tožilcev, ki so že všteta v številu mest
državnih tožilcev v stolpcu C oziroma B.«.
II.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2014
Ljubljana, dne 26. junija 2014
EVA 2014-2030-0037
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu
pod št. 00720-8/2014/5 z dne 3. julija 2014.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2285.

SKLEP
o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji
V. volilne enote
Na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o volitvah
v državni zbor je Darji Kaučič, z imenovanjem za predstavnico
liste kandidatov na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo
13. julija 2014, funkcija članice prenehala, zato se za člana
3. okrajne volilne komisije V. volilne enote
imenuje:
– Ivan Kaučič, roj. 24. 1. 1958, stanujoč Košnica 51 h,
3000 Celje.
Št. 040-8/2014-210
Ljubljana, dne 9. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Sklepi o imenovanjih v okrajnih volilnih
komisijah volilnih enot

Na podlagi 25., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07
– odločba US) je Državna volilna komisija na 33. seji 8. julija
2014 sprejela
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SKLEPE
Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o volitvah
v državni zbor
zbor je Juriju Dolžanu s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija
namestnika člana prenehala, zato se za namestnico člana
1. okrajne volilne komisije I. volilne enote
imenuje:
– Judita Dolžan, roj. 11. 5. 1981, Breg 109, 4274 Žirovnica
je Darinki Kovačič s sprejemom kandidature na predčasnih volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija
članice prenehala, zato se za člana 8. okrajne volilne komisije
IV. volilne enote
imenuje:
– Sebastian Pavčič, roj. 24. 9. 1976, Preglov trg 6, 1000
Ljubljana
je Blažu Milavcu s sprejemom kandidature na predčasnih
volitvah v državni zbor, ki bodo 13. julija 2014, funkcija namestnika predsednika prenehala, zato se za namestnika predsednika 2. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
imenuje:
– Zvonko Janež, roj. 16. 6. 1958, Globel 12 b, 1317 Sodražica.
Št. 040-8/2014-211
Ljubljana, dne 8. julija 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Sklep o imenovanju člana v 3. okrajni volilni
komisiji V. volilne enote

Na podlagi 25., 28. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07
– odločba US) ter sklepa 1. seje Državne volilne komisije
izdajam

2286.

Št.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2287.

Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Na podlagi osme alineje četrtega odstavka 186. člena
ter prvega in drugega odstavka 188. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 111/13 – ZMEPIZ-1) je
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 9. aprila 2014 sprejel naslednji

STATUT
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S statutom se opredeljuje in določa dejavnost in načrtovanje poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), pristojnosti
in naloge organov zavoda, organizacija zavoda, vrsta splošnih
aktov, način obveščanja in drugo.
(2) V statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na določene osebe, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.
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2. člen
(1) Zavod je bil kot univerzalni pravni naslednik prejšnje
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji s 1. julijem 1992 ustanovljen z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92)
ter je edini nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v Republiki Sloveniji.
(2) Zavod ima status javnega zavoda in je organiziran
enotno za območje Republike Slovenije.
3. člen
(1) Zavod je pravna oseba z imenom: »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«. Skrajšano ime
zavoda je: »ZPIZ«.
(2) Zavod lahko poleg imena v slovenskem jeziku, pri poslovanju s tujino, uporablja ime v angleškem jeziku: »Pension
and Disability Insurance Institute of Slovenia«.
(3) Sedež zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
(4) Zavod lahko pri poslovanju poleg imena ali samostojno
uporablja zaščitni znak, ki ga s sklepom določi svet zavoda (v
nadaljnjem besedilu: svet).
4. člen
(1) Zavod posluje z žigom. Žig zavoda v fizični obliki je
skladen s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
(2) Kot žig zavoda v elektronski obliki se uporablja varen
elektronski podpis zavoda, overjen s kvalificiranim potrdilom.
(3) Na območjih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik,
se uporablja tudi žig z besedilom v jeziku narodne skupnosti,
ki živi na tem območju.
II. DEJAVNOST IN NAČRTOVANJE
POSLOVANJA ZAVODA
1. Dejavnost
5. člen
(1) Zavod izvaja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja z njim povezane druge dejavnosti in naloge
v skladu z zakoni, mednarodnimi in drugimi predpisi, statutom
in splošnimi akti zavoda. Kot nosilec in izvajalec obveznega
zavarovanja zavod:
– svetuje zavarovancem in rešuje zahtevke za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– organizira in vodi matično evidenco o zavarovancih in
uživalcih pravic,
– opravlja dela in naloge prekrškovnega organa na področju matične evidence zavarovancev,
– izvaja ter obračunava obveznosti Republike Slovenije iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izplačuje pokojnine in druge denarne prejemke,
– izvaja obvezno zavarovanje po mednarodnih sporazumih in predpisih Evropske unije,
– opravlja funkcijo organa za zvezo in sodeluje z nosilci
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
– podaja izvedenska mnenja,
– oblikuje razvojne naloge na posameznih področjih poslovanja,
– upravlja in gospodari s sredstvi zavoda,
– zagotavlja kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen informacijski sistem,
– vodi in objavlja statistične podatke s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– nudi pravno in drugo pomoč organom, organizacijam ter
zavarovancem v splošnih ter konkretnih zadevah pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

Uradni list Republike Slovenije
– izvaja interni strokovni nadzor ter zagotavlja redno
opravljanje notranje revizije,
– neposredno sodeluje in nudi strokovno pomoč državnim
organom, organizacijam, delodajalcem, sindikatom, organizacijam upokojencev in invalidov ter drugim institucijam, povezanim s področjem obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
– obvešča javnost o svojem delu ter
– izvaja druge dejavnosti in naloge na podlagi zakonov,
drugih predpisov, statuta in splošnih aktov zavoda.
(2) Kadar svet obravnava gradiva v funkciji organa ustanovitelja druge pravne osebe, mora gradiva za seje pripraviti
ta pravna oseba.
(3) Zavod lahko opravljanje posameznih del in nalog s
pogodbo prenese na drugo pravno osebo, če je to zakonito in
gospodarno. S pogodbo lahko prevzame opravljanje del tudi
za druge organe, organizacije in družbe, če je to v skladu s
predpisi, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava
dejavnosti.
(4) Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so:
– 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti
– 58.1
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
– 53.2
Druga poštna in kurirska dejavnost
– 63.1
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 69.10 Pravne dejavnosti
– 77
Dajanje v najem in zakup
– 68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
6. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v
pravnem prometu samostojno in brez omejitev, v okviru dejavnosti, določenih z zakoni in s statutom.
(3) Zavod samostojno gospodari s sredstvi, ki jih pridobiva
skladno z zakoni in so opredeljena v finančnem načrtu. Z njimi
zagotavlja izvajanje dejavnosti zavoda v skladu z zakoni in statutom. Prednostna naloga zavoda je pravočasno izplačevanje
pokojninskih, invalidskih in drugih prejemkov.
(4) Za obveznosti, prevzete v pravnem prometu, odgovarja zavod s svojim celotnim premoženjem.
2. Načrtovanje poslovanja
7. člen
Z razvojnim programom se praviloma za večletno obdobje
opredelijo razvojne usmeritve, vizija, poslanstvo ter glavni cilji
zavoda. Razvojni program sprejema svet.
8. člen
(1) Svet sprejema finančni načrt v roku, določenim z
zakonom, skupaj s programom dela in kadrovskim načrtom ter
načrtom investicijskih odhodkov.
(2) Rebalans finančnega načrta ali spremembe finančnega načrta se sprejema po enakem postopku kot finančni načrt.
(3) Odločitev sveta se nanaša na višino načrtovanih prihodkov in odhodkov za prihodnja leta.
9. člen
(1) Na podlagi finančnega načrta se zagotavljajo sredstva
za izvajanje dejavnosti zavoda.
(2) Finančni načrt, program dela in kadrovski načrt ter
načrt investicijskih odhodkov morajo biti medsebojno usklajeni.
10. člen
(1) S programom dela in kadrovskim načrtom je določena
vrsta in količina nalog in storitev, potrebni čas za njihovo izpol-
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nitev in nosilci za dosego letnih ciljev, ki izhajajo iz razvojnega
programa.
(2) V programu dela in kadrovskem načrtu so opredeljene
tudi zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvajanje dejavnosti zavoda, pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev in število potrebnih delavcev za njihovo uresničitev.
11. člen
Načrt investicijskih odhodkov za svoja področja, ob upoštevanju razvojnega programa in poslovnih potreb, usklajeno
pripravijo pristojni direktorji.
12. člen
(1) Zavod lahko v skladu s predpisi in finančnim načrtom
namenja na podlagi razpisa sredstva za raziskave o gmotnem
položaju uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Zavod lahko v skladu s predpisi, finančnim načrtom
ter splošnimi akti namenja ustrezna sredstva tudi za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti, ki jih organizirajo zveze in
organizacije upokojencev na ravni države in reprezentativna
invalidska organizacija za delovne invalide.
(3) Zavod je pri poslovanju z denarnimi sredstvi vključen v
sistem enotnega zakladniškega računa pod pogoji in na način,
določen z zakoni in predpisi.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE ORGANOV ZAVODA
13. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda – organ upravljanja zavoda in
– generalni direktor zavoda – poslovodni organ zavoda.
1. Svet
1.1. Pristojnosti in naloge
14. člen
Pristojnosti sveta so določene z zakonom in s statutom.
Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet tudi naslednje
naloge:
1. obravnava in spremlja sistemska vprašanja in daje
pobude za spremembo predpisov v zvezi z izvajanjem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter predloge
in pobude za potrebne ukrepe,
2. imenuje predsednike invalidskih komisij in izvedence
zavoda,
3. imenuje stalne ali občasne komisije za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti,
4. spremlja in koordinira postopke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise ter opravlja druga dejanja s kadrovskega
področja, ki so pristojnost sveta,
5. daje soglasje generalnemu direktorju k imenovanju
namestnikov generalnega direktorja, direktorjev sektorjev in
direktorjev območnih enot zavoda,
6. imenuje predstavnike zavoda v Zavodu za založniško
dejavnost Vzajemnost,
7. sprejema oziroma daje soglasje k v zakonu in v statutu
določenim splošnim aktom zavoda,
8. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda.
1. 2. Sestava in način imenovanja in izvolitve članov sveta
15. člen
(1) Število članov in sestava sveta sta določeni z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 –
ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in
111/13 – ZMEPIZ-1).
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(2) V svet imenujejo svoje člane Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in sindikalne zveze oziroma
konfederacije, reprezentativne za območje države, reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide, delodajalska združenja na ravni države in zveze oziroma organizacija
upokojencev na ravni države (v nadaljnjem besedilu: interesne
skupine), enega člana pa izvolijo delavci zavoda.
(3) Vlada in interesne skupine imenujejo v svet toliko članov, kolikor jih za posamezno od njih določa zakon, na način
ter po postopku, kot ga določijo same.
(4) Izvolitev člana sveta iz vrst delavcev zavoda se izvede
po postopku in na način, določen z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
1. 3. Razpis za imenovanje in volitve
16. člen
Sklep o razpisu za imenovanje in volitve sprejme svet
najkasneje 90 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta.
Imenovanje in volitev članov sveta se opravi najkasneje 30 dni
pred iztekom mandatne dobe članov sveta.
17. člen
(1) V razpisu se določijo dan razpisa, poziv vladi in
interesnim skupinam za imenovanje in izvolitev članov sveta
ter roka, do katerih interesne organizacije interesnih skupin
posredujejo mandatno-volilni komisiji kandidature za članstvo v svetu ter vlada in delavci zavoda sezname imenovanih
in izvoljenih članov z njihovimi osebnimi podatki in pisnimi
soglasji.
(2) Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja in
volitev, začnejo teči roki za imenovanje in volilna opravila.
(3) Interesne organizacije interesnih skupin, ki želijo imeti svoje predstavnike v svetu, posredujejo svoje kandidature
in imena predstavnikov, ki bodo sodelovali pri imenovanju,
mandatno-volilni komisiji v roku, določenem v razpisu, sicer v
postopku imenovanja ne morejo sodelovati.
(4) Razpis za imenovanje in volitve se objavi v sredstvih
javnega obveščanja.
1.4. Mandatno-volilna komisija
18. člen
(1) Na seji, na kateri je sprejet sklep o razpisu za imenovanje in volitve, imenuje svet na predlog članov sveta mandatno-volilno komisijo za koordiniranje in spremljanje imenovanja
in volitev ter za druga opravila v zvezi s temi postopki.
(2) Mandatno-volilna komisija je sestavljena tako, da ima
v njej vsak od deležnikov v svetu enega člana.
(3) Članstvo v svetu ni pogoj za imenovanje člana mandatno-volilne komisije.
(4) Član mandatno-volilne komisije ne more biti imenovan
ali izvoljen v nov svet.
(5) Mandatno-volilna komisija ima predsednika in namestnika, ki ga izmed svojih članov določijo člani te komisije.
(6) Predsednik sklicuje in vodi seje komisije ter vodi komisijo v skladu s statutom.
(7) Mandat te komisije traja do potrditve mandata vsem
članom sveta.
19. člen
(1) Mandatno-volilna komisija v petih dneh po izteku roka,
določenega v razpisu pozove predstavnike interesnih skupin,
da sklenejo pisni sporazum o imenovanju članov sveta.
(2) V primeru, da pisni sporazum ni sklenjen najkasneje
50 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta, imenujejo
svoje člane:
– sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države po postopku, ki velja za volitve članov
državnega sveta v interesnih organizacijah – predstavnike
delojemalcev ter
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– reprezentativna invalidska organizacija za delovne
invalide, delodajalska združenja na ravni države in zveze
oziroma organizacija upokojencev na ravni države po pravilih, ki jih sami določijo.
1.5. Konstituiranje in mandat članov sveta
20. člen
(1) Mandatno-volilna komisija na podlagi dokumentacije
iz postopkov imenovanj in volitev sprejme poročilo o imenovanjih in o izvolitvi in ga posreduje svetu v roku treh dni.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče predsednik prejšnjega sveta po prejemu poročila mandatno-volilne komisije
o imenovanju in izvolitvi članov novega sveta in najkasneje
15 dni pred potekom mandata članom prejšnjega sveta.
(3) Na konstitutivni seji svet verificira mandate svojih
članov.
21. člen
(1) Mandat članov sveta traja štiri leta.
(2) Članu sveta predčasno preneha mandat zaradi:
– smrti,
– pisne odpovedi,
– izgube statusa predstavnika skupine,
– odpoklica organa oziroma organizacije, ki ga je imenovala,
– drugih razlogov, določenih v zakonu.
(3) V primerih iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega
odstavka preneha mandat z dnem, ko je svet o tem pisno
obveščen.
(4) Če članu sveta predčasno preneha mandat, imenuje
oziroma izvoli novega člana za preostali del mandata tisti, ki
ga je imenoval oziroma izvolil. O tem pisno obvesti svet, ki
na naslednji seji verificira njegov mandat.
1.6. Predsednik sveta in njegov namestnik
22. člen
(1) Svet ima predsednika in namestnika.
(2) Mandat predsednika in njegovega namestnika traja
štiri leta.
(3) Predsednika in njegovega namestnika izvoli svet iz
vrst svojih članov na podlagi prejetih predlogov, ki jih podajo
člani sveta.
(4) Svet najprej izvoli predsednika in nato namestnika
predsednika, ki ne more biti predstavnik iste interesne skupine kot predsednik. Na funkciji predsednika in njegovega
namestnika se v skladu z dogovorom vsak mandat izmenjajo
predstavniki reprezentativnih sindikatov, delodajalskih združenj, vlade ter skupni predstavnik upokojencev in delovnih
invalidov.
23. člen
(1) Predsednik sklicuje in vodi seje sveta, podpisuje
splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema svet, opravlja
druge naloge, določene s statutom, poslovnikom in splošnimi
akti ter druge naloge, določene s sklepi sveta.
(2) Namestnik predsednika nadomešča v vseh njegovih
pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten ali zadržan. Če
predsedniku predčasno poteče mandat, ga namestnik nadomešča do izvolitve novega predsednika.
(3) Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo
odgovorna svetu.
1.7. Delo sveta
24. člen
(1) Način dela sveta ter njegovih komisij ali drugih delovnih teles, podrobnejši postopek izvolitve predsednika ter
namestnika ter način sklica sej, roki zanje, potek sej, način
odločanja in vzdrževanje reda na sejah, kot tudi vsebina
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zapisnika in druga vprašanja, povezana s potekom seje, se
uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
(2) Svet opravlja delo na sejah in je sklepčen ter veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je
sprejeta, če je zanjo glasovala večina navzočih članov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za sprejem statuta,
razvojnega programa, finančnega načrta, letnega poročila,
izvolitev predsednika in namestnika sveta ter za imenovanje
in razrešitev generalnega direktorja potrebna večina glasov
vseh članov.
(4) Strokovna, tehnična in administrativna dela za potrebe sveta opravlja pristojni delavec zavoda.
1.8. Komisije sveta
25. člen
(1) Za proučitev zahtevnejše problematike, zadev in
vprašanj, povezanih z delom ter oblikovanje stališč, mnenj in
predlogov na teh podlagah ter izpeljavo postopkov za sprejem odločitev, lahko svet s sklepom imenuje iz vrst svojih
članov stalne ali občasne komisije.
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka se določijo pristojnosti komisije, njene naloge in roki za njihovo izvršitev ter
predsednika, ki jo vodi.
(3) Če to izhaja iz narave in vsebine nalog oziroma
obveznosti, se s sklepom iz prvega odstavka tega člena
imenuje tudi delavce zavoda in druge posameznike.
(4) Komisija je za svoje delo odgovorna svetu.
1.9. Sejnine ter povračila stroškov
26. člen
(1) Predsednik, namestnik in člani sveta ter predsedniki, namestniki in člani stalnih ali občasnih komisij so za
opravljeno delo upravičeni do izplačila sejnine in povračila
stroškov.
(2) Zneske sejnin, vrsto stroškov, ki se povrnejo in
pogoje za njihovo izplačilo, določi svet s splošnim aktom.
2. Generalni direktor zavoda
27. člen
(1) Generalni direktor kot poslovodni organ organizira
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost.
(2) Generalni direktor:
1. je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne
akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo
na poslovanje zavoda,
2. predlaga razvojni program zavoda in ukrepe za njegovo izvajanje,
3. predlaga in spremlja izvajanje finančnega načrta
in planskih aktov zavoda ter sprejema ukrepe za njihovo
uresničevanje,
4. poroča o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
5. predlaga in sprejema splošne akte, ki so v njegovi
pristojnosti,
6. odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom,
kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda,
7. s soglasjem sveta imenuje direktorje sektorjev in
direktorje območnih enot, samostojno pa vršilce dolžnosti
direktorjev sektorjev in direktorjev območnih enot, prav tako
pa lahko s soglasjem sveta imenuje dva namestnika generalnega direktorja,
8. imenuje predstavnike zavoda v drugih organizacijah,
zavodih in institucijah,
9. imenuje projektne in delovne skupine, stalne in občasne komisije,

Uradni list Republike Slovenije
10. opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem varnosti,
obrambe in zaščite skladno z zakoni,
11. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, statutom in splošnimi akti zavoda.
28. člen
(1) Generalni direktor in delavci zavoda, ki jih kot zastopnike zavoda na njegov predlog imenuje svet, se vpišejo v
sodni register in zastopajo zavod v skladu z obsegom danih
pooblastil.
(2) Če je generalni direktor zadržan ali odsoten, ga
nadomešča njegov namestnik z enakimi pravicami in odgovornostmi, kot jih ima generalni direktor.
(3) Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge namestnika generalnega direktorja so določene z akti, ki urejajo
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter s
pisnimi pooblastili, ki jih izda generalni direktor. Namestnik
generalnega direktorja lahko hkrati opravlja dela in naloge
direktorja sektorja ali območne enote.
29. člen
(1) Generalni direktor lahko v okviru uresničevanja
svojih nalog in pristojnosti, določenih z zakoni, drugimi predpisi, statutom in splošnimi akti zavoda, s pisnimi pooblastili
prenese opravljanje posameznih zadev, nalog ali delovnih
področij na posamezne vodilne in druge delavce zavoda,
prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi
pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.
(2) Za izdajanje odločb iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja so pristojni direktorji sektorjev in
območnih enot ter delavci zavoda, ki jih za to posebej pisno
pooblasti generalni direktor.
(3) Za zastopanje zavoda pred sodišči in drugimi organi lahko generalni direktor pooblasti posamezne delavce
zavoda.
30. člen
Za generalnega direktorja je lahko na podlagi javnega
razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega
tujega jezika,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj na delovnih
mestih, ki potrjujejo, da ima strokovne, organizacijske in
vodilne sposobnosti za opravljanje te funkcije,
– ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– predloži strategijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
31. člen
(1) Generalnega direktorja imenuje svet za dobo, določeno z zakonom in je po poteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
(2) Postopek razpisa vodi svet. Razpis mora biti objavljen najmanj dva meseca pred potekom mandata.
(3) Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov,
ne sme biti krajši kot osem dni, rok, v katerem se kandidati
obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave
razpisa.
32. člen
(1) Če se na razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do
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imenovanja generalnega direktorja na podlagi ponovljenega
razpisa svet imenuje vršilca dolžnosti generalnega direktorja, vendar najdlje za eno leto.
(2) Na način, določen v prejšnjem odstavku, postopa
svet tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja generalnemu direktorju pred potekom mandata ali v drugih primerih,
ko generalni direktor preneha z delom v zavodu.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
33. člen
(1) Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu ter zunaj
sedeža.
(2) Na sedežu zavoda posluje vodstvo zavoda, sektorji,
razen sektorja za izvedenstvo in območna enota Ljubljana.
(3) Zunaj sedeža zavod posluje tudi po posameznih območnih enotah ter njihovih izpostavah, določenih v statutu.
Za določeno vrsto dela ali za učinkovitejšo pravno ter drugo
pomoč zavarovancem in upokojencem pa lahko posluje tudi
v stalnih ali občasnih krajevnih pisarnah, organiziranih s
sklepi sveta.
34. člen
Sektorji opravljajo delo na posameznih področjih in
sicer: izvajanja zavarovanja, izvedenstva, nakazovanja pokojnin, financ in računovodstva, informacijskih tehnologij,
pravnih in splošnih zadev ter drugih področij.
35. člen
(1) Območne enote izvajajo zavarovanje in opravljajo
druga dela in naloge, določene z zakoni in splošnimi akti.
(2) Območne enote so: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne
na Koroškem. Območja občin, ki jih pri izvajanju dejavnosti
okvirno pokrivajo posamezne območne enote, se objavijo na
zavodovi spletni strani.
(3) Posamezne območne enote opravljajo svoje delo
tudi v izpostavah, in sicer:
– območna enota Celje v izpostavi Trbovlje,
– območna enota Kranj v izpostavi Jesenice,
– območna enota Maribor v izpostavi Ptuj in
– območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Velenje.
36. člen
Sektorji in območne enote opravljajo dejavnost v službah in oddelkih kot svojih notranjih organizacijskih enotah.
37. člen
(1) Sektorje in območne enote zavoda vodijo direktorji,
ki so odgovorni za opravljanje dejavnosti in njihovo poslovanje.
(2) Službe in oddelke vodijo vodje, ki so odgovorni za
njihovo poslovanje.
38. člen
Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, materialni
položaj in druga medsebojna razmerja, uresničujejo delavci
zavoda v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, statutom
in splošnimi akti zavoda.
1. Svet delavcev
39. člen
(1) Svet delavcev izvolijo delavci Zavoda.
(2) Svet delavcev je sestavljen tako, da je v njem zastopan po en delavec iz vodstva zavoda, vsakega sektorja
in vsake območne enote.
(3) Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v zavodu nepretrgano najmanj šest mesecev.
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(4) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja ter direktorji sektorjev in območnih enot nimajo pravice
voliti članov v svet delavcev.
(5) Pravico biti izvoljeni v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo pravico voliti v svet delavcev in ki delajo v zavodu
nepretrgano najmanj dvanajst mesecev.
40. člen
(1) Člane sveta delavcev volijo delavci zavoda na tajnih
in neposrednih volitvah.
(2) Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in
njegovega namestnika.
(3) Predsednik zastopa in predstavlja svet delavcev,
namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v njegovi
odsotnosti.
41. člen
Oblikovanje, sestavo, kandidiranje, volitve, razrešitve,
pristojnosti, področje in način dela sveta delavcev določa
poslovnik sveta delavcev.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Splošni akti zavoda, ki niso v skladu s tem statutom,
se uskladijo najkasneje v roku treh mesecev po začetku
veljavnosti tega statuta.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 114/06 in 118/06 – popr.).
47. člen
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2014
Ljubljana, dne 9. aprila 2014
EVA 2014-2611-0038
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik sveta zavoda
Milan Utroša l.r.

V. SPLOŠNI AKTI ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA
IN DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA
42. člen
(1) Poslovanje zavoda in druga vprašanja, pomembna
za opravljanje njegove dejavnosti, urejajo poleg zakonov,
mednarodnih in drugih predpisov, statuta, splošnih aktov za
izvajanje zavarovanja tudi drugi splošni akti zavoda.
(2) S splošnimi akti za izvajanje zavarovanja se urejajo
zadeve, ki izhajajo neposredno iz pooblastil zavodu, določenih v zakonu ter določajo, ugotavljajo in urejajo dejstva,
potrebna za izvajanje posameznih zakonskih določb, za katere v njih ni izrecno določena pristojnost državnih organov.
(3) Drugi splošni akti zavoda so na primer pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi, sklepi in navodila s področja
dela ali v zvezi z dejavnostjo zavoda.
43. člen
(1) Statut, poslovnik o delu sveta zavoda, splošne akte
za izvajanje zavarovanja ter splošna akta o notranji organizaciji in pripravništvu sprejema svet na predlog generalnega
direktorja.
(2) Splošna akta o sistemizaciji delovnih mest in uporabi službenih avtomobilov sprejme generalni direktor ob
soglasju sveta.
(3) Druge splošne akte, ki so potrebni za poslovanje in
izvajanje dejavnosti, sprejme generalni direktor.
(4) Predlogi splošnih aktov, s katerimi se v zavodu
določa organizacija dela ali določa obveznosti, ki jih morajo
delavci zavoda poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in
drugih obveznosti, se pred sprejemom posredujejo v mnenje
sindikatu delavcev zavoda. Sindikat mora podati mnenje v
roku osmih dni. Če sindikat mnenje posreduje v roku, ga je
potrebno obravnavati in se do njega opredeliti.
VI. OBVEŠČANJE
44. člen
(1) Zavod obvešča javnost o izvajanju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja preko medijev z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev, s spoštovanjem in
izvajanjem predpisov o zagotavljanju dostopa do informacij
javnega značaja ter predpisov o varstvu osebnih podatkov.
(2) Obveščanje se zagotavlja z objavo statističnih podatkov, z letnimi poročili, z objavami v Uradnem listu Republike Slovenije ter drugimi javnimi objavami in obvestili
zavoda v medijih, preko spletne strani zavoda, z glasilom
Vzajemnost in na druge ustrezne načine.

Opomba:
V skladu s tretjim odstavkom 188. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 je Vlada
Republike Slovenije s sklepom št. 01403-19/2014/9, z dne
12. 6. 2014, podala soglasje k statutu.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2288.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je
Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege
Slovenije skladno s 14. členom Statuta na seji Izvršilnega odbora dne 30. 5. 2014 sprejel

KODEKS ETIKE
v zdravstveni negi in oskrbi
Spoštovanje in razvijanje humanih vrednot poklica omogoča izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe osebnostno rast
ter zadovoljstvo pri delu.
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe so zagovorniki koristi
pacienta in mu nudijo fizično, psihično, socialno, duhovno in
moralno podporo.
Delovanje zdravstvene nege in oskrbe močno vpliva na
zdravje in življenje ljudi. S tem izvajalci zdravstvene nege
in oskrbe prevzemajo veliko odgovornost, ki je ni mogoče
opredeliti samo z zakoni in predpisi, pomembna je etična drža
posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot.
»Temeljne naloge zdravstvene nege in oskrbe so: promoviranje zdravja, preprečevanje bolezni, povrnitev zdravja in
lajšanje trpljenja« (ICN, Mednarodni Kodeks etike 2012).
Kodeks je namenjen vsem izvajalcem zdravstvene nege
in oskrbe v Republiki Sloveniji, ki so člani negovalnega tima
ali samostojni izvajalci zdravstvene nege in oskrbe. Za dijake
in študente zdravstvene nege je kodeks vodilo pri oblikovanju
profesionalnih etičnih in moralnih stališč, vir znanja in refleksije.
Izvajalcu zdravstvene nege, ki že opravlja poklic, pa je podlaga
za etično presojo njegovega dela.
V tem dokumentu uporabljeni izrazi vključujejo:
– izvajalce zdravstvene nege in oskrbe, ki so:
– bolničar negovalec/bolničar;
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– tehnik/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/tehtnica, srednja medicinska sestra/srednji medicinski tehnik, medicinska sestra s srednješolsko izobrazbo, medicinski
tehnik s srednješolsko izobrazbo, medicinska sestra babica/babičar;
– diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji medicinski tehnik;
– profesor/profesorica zdravstvene vzgoje;
– medicinska sestra/zdravstvenik z univerzitetno in akademsko izobrazbo
– pacient je oseba, ki zdrava ali bolna vstopa v sistem
zdravstvenega varstva.
V besedilu uporabljeni izrazi se nanašajo na oba spola.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN PACIENT
NAČELO I
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo so dolžni opravljati humano, strokovno, kakovostno, varno, sočutno,
odgovorno, vestno ter v odnosu do pacienta spoštovati
njegove navade, potrebe, vrednote in prepričanja.
Standardi:
– dejavniki, kot so rasa, narodnost, starost, spol, spolna
usmerjenosti, veroizpoved, politično prepričanje, socialni položaj, zdravstveno stanje, invalidnost ali druge osebne okoliščine,
ne smejo vplivati na odnos do pacienta ter odnose med izvajalci
zdravstvene nege in oskrbe;
– individualni programi zdravstvene nege in oskrbe zahtevajo celostno obravnavo posameznika, družine in skupnosti.
Vključujejo fizične, psihične, socialne in duhovne potrebe pacienta in upoštevajo njegovo kulturo ter osebna prepričanja;
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v soglasju s pacientom vključujejo v obravnavo tudi člane njegove družine ter
zanj pomembne druge.
NAČELO II
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo pravico pacienta do izbire in odločanja.
Standardi:
– pacientu posredujejo pomembne informacije o njegovih
pravicah, dolžnostih, možnostih in načinih njihove uveljavitve,
ki se nanašajo na zdravstveno nego in oskrbo;
– so zagovorniki pacienta in njegovih pravic;
– pacienta informirajo pravočasno, obzirno in na njemu
razumljiv način;
– informirano pisno soglasje pacienta je pogoj za odločitev o predvidenem programu zdravstvene nege in oskrbe;
– za pridobitev soglasja pacienta se ne sme uporabljati
statusne moči, prisile ali ga zavajati. Tudi za privolitev v izvajanje programa zdravstvene nege in oskrbe se do izvajalcev
zdravstvene nege in oskrbe ne sme uporabljati statusne moči,
prisile ali ga zavajati;
– ocenijo avtonomijo pacienta, ki so mu bolezen ali drugi
dejavniki začasno ali trajno zmanjšali sposobnost samooskrbe.
Pacientu nudijo možnost izbire v okviru njegovih sposobnosti,
okoliščin in optimalnih možnosti. Pomagajo mu, da vzdržuje
oziroma znova pridobi zanj najvišjo možno stopnjo avtonomije;
– kadar se vprašanja ne nanašajo na področje zdravstvene nege in oskrbe, pacienta napotijo k ustreznemu strokovnjaku.
NAČELO III
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo dostojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih zdravja,
bolezni in ob umiranju.
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Standardi:
– svojo dejavnost izvajajo na način, ki vključuje pacienta
kot enkratno, neponovljivo osebnost z vsemi njegovimi posebnostmi;
– upoštevajo in spoštujejo pravico pacienta do zasebnosti, še posebej, kadar gre za njegovo intimnost, upanje, strah,
trpljenje in bolečino;
– umirajočemu pacientu omogočajo kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, nudijo razumevajoč odnos, lajšanje
trpljenja, upanje, izpoved verskega prepričanja, občutek varnosti ter mirno in dostojanstveno smrt;
– pozornost in pomoč nudijo svojcem umirajočega ali
umrlega in zanj pomembnim drugim.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN PRAKSA
NAČELO IV
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe nudijo pacientu
kompetentno zdravstveno nego in oskrbo.
Standardi:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe so pri opravljanju
svojega poklica v okviru svoje izobrazbe in usposobljenosti
samostojni in neodvisni ter za svoje delo odgovorni pred svojo
vestjo, pacientom in družbo;
– v okviru svoje strokovne usposobljenosti so pristojni, da
odločajo, načrtujejo, izvajajo in nadzirajo zdravstveno nego in
oskrbo. V procesu zdravstvene nege in oskrbe so odgovorni
medicinski sestri – vodji negovalnega tima;
– ne smejo odkloniti nujne medicinske pomoči, ustrezne
njihovi strokovni usposobljenosti, ne glede na to, ali so za to
pomoč izrecno zaprošeni;
– odzvati se morajo na delo v izjemnih razmerah, zavedajoč se moralne in človeške odgovornosti;
– ne izvajajo postopkov, za katere nimajo ustreznih znanj,
usposobljenosti ter ustreznih poklicnih kompetenc;
– upoštevajo načela strokovnega ravnanja in odklonijo
vsakršen poseg, ki bi bil po njihovem strokovnem in etičnem
prepričanju in vesti lahko neetičen ali za pacienta škodljiv.
Omejitve:
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe lahko odklonijo izvedbo postopka ali posega, če sodijo, da ni v skladu z njihovim
strokovnim znanjem, vestjo ali mednarodnimi pravili poklicne
etike oziroma bi bil škodljiv za pacienta;
– o svojem ugovoru vesti so dolžni obvestiti zdravstveni zavod/delodajalca. Zdravstveni zavod/delodajalec mora to
upoštevati in pacientom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic iz zdravstvenega varstva.
NAČELO V
Delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe temelji na odločitvah v korist pacienta.
Standardi:
– zavzemajo se za take razmere pri delu, ki bodo omogočale izvajanje zdravstvene nege in oskrbe v skladu z vrednotami, načeli in standardi tega kodeksa etike;
– delovanje mora temeljiti na odločitvah, ki pacientu krepijo, ohranjajo in obnavljajo zdravje ter lajšajo trpljenje;
– odnos do pacienta ne sme biti pogojen z namenom
pridobivanja lastnih koristi;
– ne smejo zlorabiti medsebojnega zaupanja s pacientom
ali možnosti prilastitve njegove lastnine;
– odklonijo darilo, uslugo, gostoljubnost in komercialni
interes, če je slednje mogoče razlagati kot prizadevanje, da bi
z nedopustnim vplivom dosegli kakršnokoli ugodnost zase ali
za pacienta;
– prizadevajo si vzpostaviti tak sistem organizacije dela,
ki bo omogočal čim višjo kakovost in varnost zdravstvene nege
in oskrbe ter ščitil pacienta pred nestrokovnim, neetičnim in
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samovoljnim ravnanjem članov negovalnega ali zdravstvenega
tima;
– preprečujejo in zmanjšujejo vse vrste nasilja nad pacienti in/ali sodelavci v kakršni koli obliki. Udeležba v takih
postopkih, njihovo podpiranje ali toleriranje je nedopustno.
NAČELO VI
Izvajalce zdravstvene nege in oskrbe zavezuje poklicna molčečnost.
Standardi:
– pristojni so dajati informacije o zdravstvenem stanju in
počutju pacienta le z vidika zdravstvene nege in oskrbe;
– kot poklicno skrivnost so dolžni varovati osebne podatke
pacienta, podatke o njegovem zdravstvenem stanju, o vzrokih,
okoliščinah in posledicah tega stanja;
– za poklicno skrivnost šteje vse, kar izvajalci zdravstvene nege in oskrbe pri opravljanju svojega poklica izvedo o
pacientu ter o njegovih osebnih, družinskih, socialnih in drugih
razmerah ter vse informacije v zvezi z zdravstveno nego, ugotavljanjem bolezni, zdravljenjem in rehabilitacijo;
– poklicno skrivnost so dolžni varovati pred družinskimi
člani pacienta ali zanj pomembnimi drugimi, če se je pacient
tako odločil. Enako velja tudi po njegovi smrti;
– poklicne molčečnosti izvajalce zdravstvene nege in
oskrbe lahko razreši pacient sam, ali če tako določajo z zakonom sprejete posebne določbe;
– poklicno skrivnost so dolžni varovati tudi po prenehanju
opravljanja svojega poklica.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
IN RAZISKOVANJE
NAČELO VII
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe pri opravljanju
raziskovalnega dela spoštujejo pravice pacientov in etične
smernice v raziskovalnem delu.
Standardi:
– imajo dolžnost in odgovornost, da svoje strokovno znanje nenehno izpopolnjujejo;
– pridobljeno strokovno znanje so dolžni posredovati
vsem članom negovalnega tima;
– si prizadevajo za razvoj in napredek stroke zdravstvene
nege in oskrbe;
– v okviru svoje strokovne usposobljenosti vodijo in/ali
sodelujejo pri znanstveno raziskovalnem delu na področju
zdravstvene nege in oskrbe ter v praksi uporabljajo izsledke
raziskav;
– odgovornost vsakega raziskovalca je, da se seznani z
bistvenimi dokumenti ter jih upošteva pri načrtovanju in izvedbi
raziskovalnega dela;
– posebno pozornost posvečajo etičnim načelom, popolni in nepristranski obveščenosti pacienta, njegovi avtonomiji,
dostojanstvu, zasebnosti in zaupnosti v odnosu do pacienta in
njegovih svojcev;
– pred izvedbo raziskav, če so nosilci projekta izvajalci
zdravstvene nege in oskrbe, v katere so vključeni pacienti,
njihovi svojci ali sodelavci, so dolžni pri ustrezni etični komisiji
v okviru Ministrstva za zdravje pridobiti soglasje;
– v multiprofesionalnih timih sodelujejo le pri kliničnih
raziskavah ali eksperimentalnem zdravljenju, ki je odobreno s
strani etične komisije oziroma organa, ki preverja etično ustreznost raziskovalnega projekta oziroma zdravljenja. O odobritvi
raziskovalnega projekta se imajo pravico predhodno prepričati;
– v primeru kliničnih raziskav ali eksperimentalnega zdravljenja, pri čemer niso nosilci projekta, v njem pa morajo sodelovati, ker poteka v njihovem delovnem okolju, imajo pravico
uveljavljati ugovor vesti, če je raziskava v nasprotju z njihovimi
moralnimi in etičnimi načeli;
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– objavljajo ugotovitve raziskovalnega dela in s tem skrbijo za razvoj in napredek stroke. V objavah o izsledkih raziskav
ugotovitve sporočajo tako, da je zagotovljena popolna anonimnost oseb, ki so bile vključene v raziskavo;
– pri pisanju in objavi strokovnih in znanstvenih prispevkov so dolžni upoštevati in spoštovati etične smernice objavljanja rezultatov raziskav;
– pri pisanju in objavi strokovnih in znanstvenih prispevkov so dolžni spoštovati avtorske pravice in dosledno navajati
vire;
– avtorji določenega dela so lahko le osebe, ki so sodelovale pri njegovem nastajanju;
– plagiatorstvo je etično in moralno nesprejemljivo.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
IN SODELAVCI
NAČELO VIII
Zdravstvena obravnava pacienta naj predstavlja skupno
prizadevanje strokovnjakov različnih zdravstvenih poklicev:
izvajalci zdravstvene nege in oskrbe se zavedajo poklicne
pripadnosti ter priznavajo in spoštujejo delo sodelavcev.
Standardi:
– medsebojno sodelovanje in sodelovanje z drugimi poklicnimi skupinami naj temelji na kolegialnosti, iskrenosti in
spoštovanju posameznika;
– stanovska pripadnost in poklicna dolžnost jih zavezujeta, da ne odrečejo pomoči stanovskemu kolegu ali drugemu
sodelavcu, če ta zanjo zaprosi;
– upoštevajo strokovne in življenjske izkušnje ter usposobljenost kolegic/kolegov oziroma drugih sodelavcev;
– pomagajo članom negovalnega in zdravstvenega tima
pri reševanju etičnih dilem in sprejemanju etičnih odločitev;
– sodelavcem omogočajo strokovni, osebnostni in karierni
razvoj;
– skrbijo za dobre medsebojne odnose v delovnem okolju;
– posebno skrb in pozornost namenjajo študentom in
dijakom zdravstvenih in drugih šol ter pripravnikom;
– pri opravljanju pedagoškega dela v kliničnem okolju
zagotavljajo, da je praktično delo ob pacientu strokovno, varno
in etično;
– pri opravljanju mentorstva zagotavljajo, da dijaki, študenti in sodelavci poznajo kodeks etike, ga razumejo in ravnajo
v skladu z njegovo vsebino;
– skrbijo, da s svojim javnim nastopanjem, pojavljanjem
v medijih in/ali socialnih omrežjih ter sprejemanjem pravilnikov, podzakonskih in zakonskih aktov ne zmanjšujejo ugleda
poklica;
– o nestrokovnem in/ali neetičnem ravnanju poročajo
predpostavljenim, pristojnim institucijam in/ali organom Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege
Slovenije;
– prizadevajo si za prijazno in nenasilno delovno okolje in
upoštevajo stanovsko solidarnost;
– nedopustno je podajanje negativnih mnenj o kolegih v
navzočnosti pacientov, sodelavcev in laične javnosti;
– kolegialno skrbijo za obolelega kolega in druge sodelavce.
– nedopustno je vsakršno šikaniranje in izvajanje mobinga vodilnih v zdravstveni negi in oskrbi proti podrejenim.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN DRUŽBA
NAČELO IX
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe ravnajo v skladu z usmeritvami, ki zagotavljajo boljše zdravje in razvoj
zdravstva.
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Standardi:
– skupaj z drugimi zdravstvenimi delavci in ostalimi
državljani sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju programov
zdravstvenega varstva;
– zaradi soodgovornosti v skrbi za zdravje in življenje
ljudi so dolžni zdravstveno vzgojno delovati;
– skrbijo za varno in zdravo okolje;
– podpirajo zdrav življenjski slog posameznikov, skupin
in lokalne skupnosti;
– so pobudniki aktivnosti, ki so v širšem družbenem
interesu, in jih podpirajo;
– imajo pravico in dolžnost, da si preko svojih strokovnih
in drugih organizacij prizadevajo za prepoznavnost in ugled
zdravstvene nege in oskrbe v družbi, ustrezne delovne razmere, primerno plačilo za delo ter pravno zaščito pri opravljanju
dejavnosti.
IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
IN STANOVSKE ORGANIZACIJE
NAČELO X
Stanovske organizacije izvajalcev zdravstvene nege
in oskrbe sprejemajo odgovornost za upoštevanje in razvijanje etičnih načel v zdravstveni negi in oskrbi.
Standardi:
– stanovska združenja podpirajo in razvijajo izobraževanje o strokovnih, etičnih, pravnih vidikih zdravstvene nege
in oskrbe, ki naj bo dostopno vsem izvajalcem zdravstvene
nege in oskrbe;
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe s svojim etičnim
in moralnim ravnanjem dvigujejo lastni ugled, ugled poklica in
stanovskih organizacij;
– izvajalci zdravstvene nege in oskrbe delujejo v skladu
z vrednotami, poslanstvom in strategijo stroke ter stanovskih
organizacij;
– skrbijo za ugled in prepoznavnost stanovskih organizacij tako v delovnem okolju kot v družbi.
KONČNE DOLOČBE
Etične načela in standardi, vsebovani v tem kodeksu,
zavezujejo vse člane Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, izvajalce zdravstvene
nege in oskrbe, dijake in študente zdravstvenih šol in fakultet
oziroma drugih šol, ustanov in programov, ki izobražujejo za
zdravstveno nego in oskrbo. Izvajalci zdravstvene nege in
oskrbe se ravnajo po tem kodeksu ne glede na področje dela.
Upoštevanje določil Kodeksa etike v zdravstveni negi in
oskrbi Slovenije je obvezno za vsakega člana Strokovnega
združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Inštitucija etične komisije v okviru Ministrstva za zdravje je
dolžna ukrepati proti izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe,
ki kršijo določbe tega Kodeksa.
Kršitve določb tega kodeksa ugotavlja Častno razsodišče Ministrstva za zdravje, ki glede na stopnjo in resnost
kršitve skladno s sprejetim pravilnikom o ukrepih določi ukrepe, kot so:
– zahteva opravičilo izvajalca zdravstvene nege in oskrbe proti pacientu oziroma drugemu izvajalcu zdravstvene
nege in oskrbe;
– odredi dodatno izobraževanje izvajalca zdravstvene
nege in oskrbe;
– začasno ali trajno izvajalcu zdravstvene nege in oskrbe
odvzame licenco za samostojno opravljanje svojega dela.
Klemen Markeš l.r.
Predsednik
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OBČINE
BOROVNICA
2289.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1A, Uradni list RS, št. 33/07 in spr.), Pravilnika o
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 6/08, 81/09, 54/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 8. izredni seji dne 23. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Borovnica.
(2) OPN Občine Borovnica sta izdelali podjetji KALIOPA d.o.o., Ljubljana, in DOMPLAN d.d., Kranj, pod številko projekta
UD/396-82/06, maj 2014.
(3) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št.: 35409-279/2008, z dne 30. 9. 2008, je bilo v postopku priprave OPN
Občine Borovnica potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na
varovana območje (Okoljsko poročilo in Presojo sprejemljivosti je izdelal OIKOS d.o.o. Domžale, št. projekta: 719/06, april 2010).
2. člen
(namen OPN)
OPN določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa pogoje
umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev.
3. člen
(cilji OPN)
Cilj OPN je omogočiti skladen prostorski razvoj in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb ter usklajevanje teh
potreb z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(vsebina OPN)
(1) OPN vsebuje strateški in izvedbeni del ter je izdelan v digitalni in analogni obliki. Obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe;
II. Strateški del;
III. Izvedbeni del;
IV. Prehodne določbe;
V. Končne določbe;
VI. Grafične priloge strateškega in izvedbenega dela;
VII. Obvezne priloge.
(2) Tekstualni del OPN vsebuje:
Strateški del
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
2. Zasnova prostorskega razvoja občine;
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
4. Okvirna območja naselij;
5. Okvirna območja razpršene poselitve;
6. Usmeritve za prostorski razvoj občine;
7. Usmeritve za razvoj v krajini;
8. Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja;
9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
10. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
Izvedbeni del
1. Splošne določbe;
2. Območja namenske rabe prostora;
3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji;
4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji;
5. Prehodne določbe;
6. Končne določbe.
(3) Grafični del OPN vsebuje:
Strateški del
Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1: 50.000);
Karta 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1: 50.000);
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Karta 3: Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve (M 1: 50.000);
Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1: 50.000);
Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1: 50.000);
Karta 6: Usmeritve osnovne namenske rabe prostora (M 1: 50.000).
Izvedbeni del
1. Pregledna karta Občine Borovnica z razdelitvijo na liste (M 1: 50.000);
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji GJI (M 1: 50.000);
3. Legenda;
4. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev (M 1: 5.000);
5. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1: 5.000).
(4) Obvezne priloge so:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPN;
6. Povzetek za javnost;
7. Okoljsko poročilo.
(5) Grafični prikazi so prikazani na ZK v merilu 1:5 000, pregledne karte pa na državni topografski karti v merilu 1:50 000.
5. člen
(pomen kratic)
CČN: centralna čistilna naprava;
ČN: čistilna naprava;
EUP: enota urejanja prostora;
GJI: gradbeno inženirski objekti, namenjeni izvajanju gospodarske javne infrastrukture;
OPN: občinski prostorski načrt;
OPPN: občinski podrobni prostorski načrt;
PNR: podrobna namenska raba prostora;
PIP: podrobni izvedbeni pogoji;
PM: parkirno mesto;
PIA: prostorski izvedbeni akt;
TP: transformatorska postaja;
UN: urbanistični načrt;
ZK: Zemljiški kataster.
6. člen
(pomen izrazov)
Primarne dejavnosti so kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Sekundarne dejavnosti so industrija, proizvodne dejavnosti in gradbeništvo.
Terciarne dejavnosti so trgovina, promet, gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura, uprava, cerkev in
svobodni poklici.
Ponovna ali nadomestna gradnja je novogradnja na isti lokaciji, istih gabaritih, enake namembnosti, z enakimi zmogljivostmi.
Klet (=K) je del stavbe katerih prostori se nahajajo od pritličja navzdol.
Pritličje (=P) je del stavbe kateri prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo.
Nadstropje (=N) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor.
Mansarda (=M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma
dvokapno streho.
Podstrešje (=p) je neizkoriščen del stavbe med elementi podstrešja.
Kota ±0'00 zmeraj predstavlja pohodnico pritličja.
Frčada je strešno okno izven nivoja strehe in ne presega več kot 50 % dolžine strehe.
Enostavni objekti so objekti in ureditve za postavitev katerih gradbeno dovoljenje ni potrebno v skladu s področno
zakonodajo.
Enostanovanjska stavba je stanovanjski objekt z enim ali dvema stanovanjema.
Dvojček je prostostoječa stanovanjska stavba, ki jo sestavljata dve stanovanjski hiši, ki stojita druga ob drugi in imata ločeni
stavbni zemljišči in ločena vhoda.
Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v nizu najmanj treh zaporedno zgrajenih hiš enakih
gabaritov.
Večstanovanjska stavba je stanovanjski objekt s tremi ali več stanovanji.
Kmetijska stavba je nestanovanjski kmetijski objekt.
Kmetija je območje stavbnih zemljišč, na katerih je kmetija: stanovanjska stavba z gospodarskimi poslopji, ki služijo
primarnemu kmetijstvu.
Vas je zaključeno naselje na podeželju, lahko z minimalnimi centralnimi dejavnostmi.
Izjemna krajina je krajina, ki vidno izstopa po kakovosti svojih sestavin, izraziti simboliki, pomenu, pričevalnosti, navadno
nastala s tradicionalno rabo prostora, usklajeno z naravno krajinsko zgradbo in naravnimi procesi.
Pretežnost ≥ 51 % nečesa.
Prednostno je prva varianta od večih.
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7. člen
(območje OPN)

Z OPN se ureja celotno območje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina). Meja območja urejanja OPN poteka po meji
občine.
II. STRATEŠKI DEL
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
8. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
(1) Strategija prostorskega razvoja občine sledi izhodiščem Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda
Slovenije. Prostorski razvoj občine sloni na uravnoteži rabi prostora, upoštevanju regionalnih posebnosti ter ohranitvi naravnih in
ustvarjenih kvalitet.
(2) Izhodišča prostorskega razvoja občine so:
– razvoj Borovnice kot lokalnega središča na obrobju Ljubljanske urbane regije;
– načrtovanje poselitvenega in infrastrukturnega omrežja, ki bo enakovredno sosednjim občinskim središčem v osrednji regiji;
– okrepitev centralnih, upravnih, gospodarskih in oskrbnih funkcij za celotno gravitacijsko območje občine;
– ohranjanje krajinske pestrosti;
– ohranjanje kakovostne kulturne krajine z ohranjanjem kmetijske rabe prostora ter preprečevanjem razpršene gradnje;
– ohranjanje značilnega stavbarstva, kulturne, tehnične in umetnostno zgodovinske dediščine;
– ohranitev zdravega in kakovostnega bivalnega okolja ter
– na lokalni ravni zagotavljanje enakomerne infrastrukturne opremljenosti.
9. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Cilji prostorskega razvoja občine so:
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami;
– razvoj poselitve se prednostno usmerja v urbana naselja, ki so že središča ali pa se bodo kot taka razvila zaradi značilnosti
svojega položaja v omrežju naselij in potreb zaledja – vodilno naselje Borovnica;
– vzdržen prostorski razvoj ostalih naselij, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami – vitalnost in privlačnost podeželja;
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora;
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine ter sanacijo degradiranih območij;
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami ter širšim
regionalnim prostorom;
– spodbujanje za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje
možnosti za športno in kulturno dejavnost ter
– upoštevanje omejitev v prostoru z namenom varovanja ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter preprečitve posledic naravnih in drugih nesreč.
(2) Skladno s cilji bo občina uveljavljala naslednje razvojne interese:
– odpiranje novih delovnih mest, površin namenjenih stanovanjski gradnji, urejeno infrastrukturo, razvijanje družbenih in
socialnih dejavnosti;
– dvig kvalitete življenja in bivanja s prenovo starega dela Borovnice, urbano prenovo, izboljšanjem dostopnosti in komunalne
opremljenosti perifernih naselij, razvijanjem družbenih, kulturnih in tradicionalnih dejavnosti kot so šola, vrtec, krajevna in šolska
knjižnica, cerkev, kulturni dom, sedež občine, gostinstvo in drugo;
– spodbujanje razvoja gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti
in vitalnosti podeželja;
– ohranjati tako naravno kot tudi kvalitetno življenjsko okolje s prizadevanjem za preprečitev onesnaževanja voda, gozdov,
tal in zraka;
– zagotoviti pogoje za kakovostno in sodobno izobraževanje predšolske, osnovnošolske mladine in odraslih ter obenem
zagotoviti pogoje za kvalitetno preživljanje starosti občanov in dostop do zdravstvenih storitev v domačem kraju;
– ohranjati obdelovalne kmetijske površine in perspektivne kmetije;
– podeželje povezati z obstoječo turistično ponudbo in spodbuditi razvoj turističnih programov, tudi z obnovo in ohranitvijo
kulturne dediščine in skrbjo za ohranitev naravne dediščine ter spodbudami za nastanek novih turističnih atraktivnosti v občini;
– pospešiti rast, razvoj in medsebojno povezovanje malih in srednjih podjetij ter s tem omogočiti ustvarjanje novih delovnih
mest;
– obstoječim industrijskim obratom omogočiti okoljsko sanacijo proizvodne dejavnosti ter
– zagotavljati delovanje in razvoj društvenega življenja v občini, čim večjo prepoznavnost občine in njenih projektov znotraj
širše Ljubljanske urbane regije.
2. Zasnova prostorskega razvoja občine
10. člen
(prostorski razvoj občine)
(1) Prostorski razvoj občine se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami tako, da se preprečuje prostorske
konflikte in navzkrižja med različnimi rabami, zagotavlja se kvalitetnejše in privlačnejše bivalno in naravno okolje, ustvarjajo se
možnosti za gospodarski razvoj, krepitev oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter ohranitev naravnih potencialov za razvoj
turistične dejavnosti.
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(2) Znotraj prostorskega razvoja občine se zagotavlja izboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselij, območij za proizvodnjo
ter območij za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti. Spodbuja se povezovanje s sosednjimi občinami znotraj regije, ohranjanje
prepoznavnih značilnosti in naravnih kakovosti ter prenove oziroma revitalizacije kulturnih značilnosti prostora.
11. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so:
– območja obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj) ter območja prenove že pozidanih območij
v naseljih;
– degradirana območja;
– komunalno opremljena zemljišča ter
– zaokrožene površine v neposredni bližini naselij, tako, da bo načrtovana stanovanjska gradnja v strnjenih kompleksih
enakomerno porazdeljena v okviru razvojno perspektivnih naselij ter v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi
obstoječe infrastrukture.
(2) Pri umeščanju poselitve je treba:
– dopustiti gradnjo novih oziroma selitve obstoječih kmetij na robove območij naselij, medtem ko se nove kmetije usmerja v
zapolnitve obstoječih območij redkejše poseljenosti na južnem delu občine;
– dopustiti gradnjo manjših obrtnih dejavnosti v naseljih, ob upoštevanju omejitev pri izboru dejavnosti, ki so nemoteče za
okolico;
– zgostiti poselitev znotraj stavbnih območij;
– preprečiti zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno gradnjo ob komunikacijah (Dol in Laze z Borovnico, Breg in Pako) ter
naselja južno od občinskega središča;
– urediti staro traso železniške proge med Borovnico in naseljem Pako za potrebe turističnega programa, pri čemer je ob
ureditvi in izvajanju programa potrebno upoštevati vse varovalne režime, ki na trasi veljajo;
– dejavnosti, ki imajo povečane vplive na sosednja območja, usmerjati na območja, kjer ne bodo negativno vplivala na razvoj
drugih dejavnosti ter
– preveriti ali je planirana širitev naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe in planirane
infrastrukturne opreme.
12. člen
(omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
Za enakomernejši razvoj in porazdelitev dejavnosti v prostoru ter za zagotavljanje smotrne prostorske organizacije proizvodnje,
storitev, oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti ter zagotavljanja boljšega standarda, se razvija naslednje tipe naselij v občini:
(a) lokalno središče/občinsko središče – Borovnica,
(b) naselja na urbaniziranem podeželju – Breg, Pako, Laze in Dol,
(c) naselja z mešano ruralno in stanovanjsko funkcijo – Dražica, Ohonica, Brezovica pri Borovnici,
(d) naselja s poudarjeno ruralno funkcijo – Niževec, Zabočevo, delno Brezovica pri Borovnici,
(e) samotne kmetije, pomembne za ohranitev kulturne krajine – Pristava, Lašče ter
(f) območje Bistra, kot pomembno območje za razvoj turizma širšega območja kulturne dediščine.
(a) Lokalno središče:
Vodilno naselje se razvija kot sedež občine ter kulturno in storitveno središče. Staro jedro se poleg prevladujoče stanovanjske
namembnosti nameni atraktivnim centralnim dejavnostim, ki naj bodo enakomerno razporejene in dostopne. Osrednje območje
ob železnici se razvija v poslovni center, pri čemer se daje prednost visoko tehnološkim, obrtnim in ekološko sprejemljivim
dejavnostim. Ob Borovniščici se proste površine nameni gostejši stanovanjski pozidavi, pri čemer pa se ohranjajo kvalitete prostora
ob vodotoku ter ustrezni varstveni pas. Severni rob se zaključi s športno rekreacijskim programom, ki se navezuje na kulturno
krajino Ljubljanskega barja.
(b) Naselja na urbaniziranem podeželju:
Za naselja severno od Borovnice (Dol, Laze, Breg in Pako) je značilno, da se prostorsko in programsko združujejo z vodilnim
naseljem. V ta naselja je poleg prevladujoče individualne stanovanjske pozidave usmerjen tudi razvoj obrtnih dejavnosti.
(c) Naselja z mešano ruralno in stanovanjsko funkcijo:
V pretežno ruralnih naseljih se razvoj usmerja k zapolnitvi obstoječih prostih površin znotraj območja naselja ter ohranitvi
gručastih naselij.
(d) Naselja s poudarjeno ruralno funkcijo:
Spodbuja se revitalizacija in prenova vaških središč ter le izjemoma širitev naselij za potrebe kmetijske in turistične dejavnosti.
Gradnja izven poselitvenih območij se preverja iz arhitekturno urbanističnega, krajinskega in okoljskega vidika, pri čemer se
zagotovi ustrezna infrastrukturna ureditev.
(e) Samotne kmetije, pomembne za ohranitev kulturne krajine:
V naseljih Lašče in Pristava se ohranja poseljenost in tradicionalne dejavnosti, zlasti sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo z
dopolnilno dejavnostjo na kmetijah.
13. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
(1) Naselja severno od občinskega središča se bodo še naprej razvijala ob regionalni cesti, ki je edina cestna povezava
s sosednjima občinama Vrhnika in Brezovica. Občina se bo zavzemala za rekonstrukcijo in posodobitev regionalne ceste skozi
občino, da bo zagotovljena zadostna propustnost in varnost vseh udeležencev v prometu.
(2) Spodbuja se širša uporaba železniškega prometa v obliki javnega potniškega prometa, ki je premalo izkoriščen. Njena
vloga se krepi zlasti zaradi bližine Ljubljane in vključenosti v evropski prometni koridor.
(3) Občina se bo zavzemala za ureditev medobčinskih rekreativnih povezav (kolesarstvo, pohodništvo, konjeništvo) v smeri
Vrhnike in Ljubljane, spodbujala pa bo tudi razvoj mreže tematskih in učnih poti z navezavo na območje Ljubljanskega barja.
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14. člen
(območja razvoja dejavnosti v krajini)
(1) Ohranja se kmetijsko dejavnost, kot pomemben dejavnik ohranjanja kulturne krajine in njenih prepoznavnih značilnosti,
predvsem z ekstenzivno rabo kmetijskih zemljišč, ohranitvijo poseljenosti podeželskega prostora tudi bolj odmaknjenih predelov
občine (Pristava, Lašče). Kmetijsko dejavnost se spodbuja na območjih zaraščanja kmetijskih površin. Tehnologije pridelave se
prilagaja naravnim razmeram.
(2) Spodbuja se sonaravnem način kmetovanja z upoštevanjem kmetijsko okoljskega programa Republike Slovenije, zlasti
na območjih Nature 2000 in vodovarstvenih območjih, in pridelava tržno zanimivih oblik ekološko pridelane hrane.
(3) Spodbuja se razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki bodo omogočale gospodarsko aktivno podeželje, obogatile turistično ponudbo
in krepile prepoznavnost občine v širšem prostoru.
(4) Gozd se ohranja kot naravni vir, kjer se zagotavlja sonaravno gospodarjenje, zlasti v gozdovih, ki so znotraj posebnih
varstvenih območij (Nature 2000) in vodovarstvenih območij. Gozdne površine so velik potencial za razvoj turizma in prostočasnih
dejavnosti, ki se jih razvija na obstoječem razvojnem območju Pekla ter prednostno na obstoječih gozdnih poteh.
(5) Na območju občine sta dva samo sanirana kopa (Ohonici in Zabočevem). Morebitno ponovno izkoriščanje mineralnih
surovin se izvaja le ob pridobitvi rudarske pravice in preveritvi z vidika veljavne zakonodaje s področja vplivov na okolje.
15. člen
(območja prepoznavnih naravnih kvalitet)
(1) Naravne kakovosti na območju občine zagotavljajo pogoje, kjer se ohranja in razvija naravi prijazne dejavnosti, predvsem
sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in prostočasne dejavnosti. Zaradi izjemnih naravnih kakovosti Ljubljanskega barja je severni
del občine primeren za razvoj naravoslovnega turizma z označenimi potmi in drugimi ureditvami, kot so opazovalnice za ptice,
izobraževalni panoji ipd.
(2) Skladno s priporočili pristojne službe za ohranjanje narave se varuje naravne vrednote, ekološko pomembna območja,
posebna varstvena območja ter ohranja biotsko raznovrstnost.
16. člen
(območja ustvarjenih kvalitet in prepoznavnosti prostora)
(1) Območje kulturne krajine Ljubljansko barje zaradi izjemnih naravnih in ustvarjenih kakovosti predstavlja večje potenciale za
razvoj prostočasnih dejavnosti (sprehajanje, opazovanje ptic, kolesarjenje, jahanje idr.) v povezavi s kmetijsko dejavnostjo. Ohranja
se kulturno dediščino znotraj celotnega območja kulturne krajine Ljubljansko barje, vključno s kulturno dediščino znotraj naselij.
(2) Na prehodu iz ravninskega Ljubljanskega barja v hribovito zaledje Krimsko-Mokrškega hribovja in Menišije se ohranja
kmetijska kulturna krajina s kulturnimi terasami, obvodnimi prostori Borovniščice in Prušnice s pritoki, gozdnimi robovi na prehodih
v pobočja ter strnjeno gručasto poselitvijo.
(3) Območje Krimsko-Mokrškega hribovja in Menišije predstavlja gozdnat višji svet, ki po južnem in zahodnem delu obkroža
Ljubljansko barje. Ohranja se gozdnato krajino, s kvalitetno razpršeno poselitvijo hribovitega sveta.
17. člen
(površinske vode)
1) Varuje se ohranjena naravna morfologija strug ter obrežna vegetacija. Na delih vodotokov, kjer so bile naravne značilnosti
vodotokov razvrednotene, se spodbuja sonaravne obnove vodotokov in obvodnih prostorov.
2) Upravljanje z vodami je osnovni pogoj za ohranitev večine habitatov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, v
sklopu katerega se ohranja nivo podtalnice, poplavne in vlažne površine, preprečuje nasipavanje zemljišč in zasipavanje kanalov
ter sonaravnost vodotokov.
3) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru se upošteva omejitve posegov v priobalno zemljišče, kot
jih določajo predpisi s področja urejanja voda.
18. člen
(vodovarstvena območja)
(1) V naseljih znotraj vodovarstvenih območij se prednostno ureja in dogradi kanalizacijsko omrežje, odpadne vode pa se čisti
na CČN. Kjer to ni mogoče, se spodbuja ureditev rastlinskih in bioloških čistilnih naprav ali nepretočnih greznic ter druge ukrepe
za čiščenje odpadnih voda. Na območjih varstva vodnih virov mora biti kmetijska dejavnost omejena pri uporabi fitofarmacevtskih
sredstev in mineralnih gnojil ter živalskih odpadkov, zato se temu prilagodi tudi tehnologije v kmetijstvu.
(2) Posegi v vodovarstvenih območjih se dopuščajo le ob upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih
predpisov o zavarovanju vodnih virov.
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
19. člen
(splošne določbe)
GJI se razvija tako, da je zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnost za
uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnost za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med
poselitvenimi območji. Katastri in druge evidence gospodarske javne infrastrukture se dopolnjujejo ob vsakokratnih novogradnjah
in rekonstrukcijah objektov, naprav in omrežij ter so razvidne iz prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo.
20. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Na območju občine poteka odsek regionalne ceste RIII-642 Vrhnika–Borovnica–Podpeč. Občina se bo zavzemala za
njeno rekonstrukcijo z razširitvijo, preplastitvijo in izboljšanjem cestne opreme (razsvetljavo v naselju) ter ureditvijo pločnikov
znotraj naselij.
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(2) Občinske ceste so vse preostale javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinske ceste so
kategorizirane na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in ne kategorizirane občinske ceste. V naselju Borovnica pa so
razvrščene v ulični sistem z zbirnimi (LZ) in krajevnimi cestami (LK). V naseljih se zaradi večje varnosti pešcev zgradi
pločnike, uredi robove cestišč in bankin ter določene dele razširi. Treba je urediti parkirišča za tovorna vozila na lokaciji ob
železnici. Za izboljšanje prometnega standarda in predvidenih dopolnilnih dejavnosti zaledne poselitve se rekonstruira javna
pot Ohonica–Pristava in Lašče.
(3) Občina je vključena v regionalni projekt Zasnova mreže kolesarskih povezav v Ljubljanski urbani regiji. Kolesarske
poti se povezuje s turistično ponudbo. Kolesarjenje se prednostno usmerja tudi na obstoječe ceste, kolovoze, javne in gozdne
poti.
(4) Pomemben prometni koridor na območju občine predstavlja železniška povezava Ljubljana–Trst, ki je hkrati tudi edina
železniška povezava Ljubljane s primorsko regijo in del V. čez evropskega prometnega koridorja. Dolgoročno je predvidena
rekonstrukcija glavne železniške proge Ljubljana–Sežana za hitrosti do 160 km/h in posodobitev železniške postaje Borovnica
za primestno železnico. Za zmanjševanje potreb po osebnem prevozu se spodbuja uporabo železniškega javnega potniškega
prometa, ki v občini predstavlja veliko prednost. Železnica naj bi postala pomemben nosilec potniškega in tovornega prometa
v občini. Dolgoročno naj bi prevzela primarno vlogo v primestnem potniškem prometu na relaciji Borovnica–Ljubljana. Občina
bo v naravovarstvenem interesu aktivno sodelovala pri usmeritvah posodabljanja železniškega koridorja.
(5) Treba je izboljšati javni potniški promet na relaciji Vrhnika–Borovnica in Borovnica–Ljubljana, saj bi se s tem
zmanjšala tako obremenjenost regionalne ceste proti obema krajema, kot tudi znotraj same občine. Da bi dosegli večjo
učinkovitost potniških vlakov v občini, se spodbuja k večji rabi železnice, zlasti z ureditvijo ustreznih parkirnih površin ob
železniški postaji. To je lahko priložnost za boljše zveze za občane, turiste in dnevne obiskovalce, kar bi pomenilo manjšo
obremenitev cestne infrastrukture. Smiselno bi bilo povezati cestni in železniški javni potniški promet ter omogočiti parkiranje
osebnih vozil in koles, ki so vključena v kombinirane prevoze.
(6) V občini primanjkuje območij za mirujoči promet. Nova parkirišča so predvidena ob trgovskem centru Mercator,
vendar se v prihodnje išče dodatna območja za tovrstne potrebe. Prouči se možnosti za parkiranje v bližini centra Borovnice
ter se s tem zmanjša promet v samem jedru.
(7) Vožnja na območju gozdov, izven kategoriziranih cest in gozdnih cest (po gozdnih poteh in vlakah), v skladu z
veljavnimi predpisi o gozdovih, ni dovoljena. Vožnja s kolesom brez motorja in ježa sta dovoljeni na označenih gozdnih
vlakah in drugih označenih poteh na območjih, ki se jih določi v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta za
gozdnogospodarsko območje Ljubljana.
21. člen
(komunikacijska infrastruktura)
(1) V občini je izvedena telefonska povezava večjih naselij. Predvidena je povezava z optičnim kablom iz smeri Podpeči
in ureditev omrežja kabelske televizije v naseljih Borovnica, Breg, Dol in Pako. Razvoj telekomunikacijske infrastrukture se
usmeri v opremljanje naselij s sodobnimi tehnološkimi rešitvami, kot je širokopasovni dostop do interneta in pokritost čim
večjega območja občine s signalom mobilne telefonije.
(2) Pri razvoju in umeščanju brezžičnih povezav na področju telekomunikacijskih storitev v prostor se izhaja iz ohranjanja
naravnih in krajinskih kvalitet prostora, predvsem z namenom manjše vidne izpostavljenosti novih objektov in souporabe
antenskih stolpov. Objektov in naprav za sisteme brezžičnih zvez ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine ter
na lokacije, kjer bi lahko škodljivo vplivale na ljudi, naravo ali okolje.
(3) V strnjenih naseljih se spodbuja izgradnja lokalnih kabelskih sistemov ter sistemov brezžičnih komunikacijskih
povezav. Predvidi se izgradnjo komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko
kanalizacijo na področju kompleksnih novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje komunikacijskih omrežij v
sklopu prenov naselij. Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb, z
namenom posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.
22. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Distribucijsko omrežje, po katerem se zagotavlja oskrba odjemalcev z električno energijo, se na celotnem območju
občine v normalnem obratovalnem stanju napaja preko DV 20 kV Grosuplje iz RTP 20 kV Vrhnika.
(2) Vzporedno z izgradnjo DV 20 kV in vključitev v novo RTP 110/20 kV Vrhnika, poteka priprava za ojačitev obstoječega
DV 20 kV Grosuplje v obliki KB 2x20 kV od RTP 110/20 kV Vrhnika do odcepa za Rakitno, ki se nahaja v kraju Dol. Pri tem je
en sistem prevzel napajanje odjema v smeri Borovnice, drug sistem pa je namenjen oskrbovanju odjemalcev v smeri Podpeči.
Do izgradnje omenjenih ojačitev bo priključitev novih objektov v elektroenergetsko omrežje možna do zapolnitve prenosnih
kapacitet v SN omrežju. Po letu 2015 je predvidena še izgradnja ENP Borovnica s konično odjemno močjo 4 MW, za kar bo
treba, v povezavi z že omenjeno ojačitvijo izvoda DV 20 kV Grosuplje, predvideti še dodatni neposredni kabelski povezavi
od RTP 110/20 kV Vrhnika do načrtovane napajalne postaje.
(3) Predvidena je izgradnja desetih TP 20/0,4 kV v okviru novogradenj na distribucijskem omrežju v naseljih Borovnica,
Breg, Laze in Dol. Nazivna moč transformacije v predvidenih transformatorskih postajah bo v razponu od 50 kVA do 250 kV,
izjemoma do 1000 kVA v primeru novogradenj na območjih visoke gostote. Interpolacija predvidenih TP v SN omrežje je
namenjena napajanju tako novih manjših zazidalnih kompleksov, kot tudi obrtnim conam in razbremenitvam obstoječega
omrežja.
(4) Na območjih, kjer so slabe napetostne razmere, je priključevanje novih odjemalcev na električno omrežje omejeno,
do izgradnje nove transformatorske postaje z ustreznimi priključnimi vodi. Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov je treba pridobiti soglasje upravljavca.
(5) Premišljeno se v prostor umešča objekte in naprave, zaradi katerih bi lahko povzročili moteče posege v krajinsko
zgradbo, relief, gozdni rob, naravne kakovosti ter na bivalno okolje.
(6) Ohranjajo se obstoječi sistemi in viri oskrbe in proizvodnje električne energije ter zagotavlja usklajena izgradnja
energetske infrastrukture v vseh razvojno usmerjenih območjih. Oskrba in proizvodnja električne energije se lahko zagotavlja
tudi iz obnovljivih virov energije z visokim izkoristkom.
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23. člen
(učinkovita raba energije)

Skladno z nacionalnim energetskim programom je tudi na območju Občine Borovnica predvidena uporaba obnovljivih virov
energije. Izgradnja energetske infrastrukture zasleduje sledeče cilje:
– kontinuirano posodabljanje elektroenergetskega sistema, predvsem industrijskih in poslovnih kompleksov;
– uvedba daljinskega ogrevanja, kjer gostota poselitve upraviči ekonomske in tehnične pogoje za investicije ter
– spodbujanje soproizvodnje električne in toplotne energije s kombinacijo uporabe drugih goriv.
24. člen
(komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja)
(1) Javni kanalizacijski sistem je zgrajen v naselju Borovnica in se zaključuje s CČN. Obstoječi mešan sistem se rekonstruira
v ločen sistem. V zadnjih letih se gradijo ločeni kanali za meteorno in sanitarno odpadno vodo, ki se pred izpustom v Borovniščico
očisti na CČN Borovnica.
Na obstoječo CČN se predvideva priključitev še ostalih bližnjih naselij. V napravo se trenutno iztekajo komunalne odplake
iz gospodinjstev, industrijskih odplak ni prisotnih. Zgrajen kanalizacijski sistem v Borovnici je gravitacijski, tako da v omrežju ni
nobenega črpališča.
Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:
– zagotavljati čiščenje odpadnih voda;
– dograjevati omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih brez urejenega omrežja ter obnova obstoječega
omrežja;
– zagotavljati sočasno izgradnjo kanalizacijskega omrežja odpadnih vod na vseh razvojno usmerjenih območjih poselitve;
– ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi sistemi (biološke čistilne naprave) za razložena naselja in
poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod, ter
– sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih voda iz utrjenih površin.
Glavni vir oskrbe s pitno vodo je zajetje Borovniški vršaj, ki oskrbuje s pitno vodo občini Vrhnika in Borovnica. Upravljanje
in tehnično vzdrževanje vodovoda je s higienskega vidika ustrezno. Nevarnost onesnaženja Borovniškega vršaja je največja ob
robu Ljubljanskega barja. Del prebivalstva se oskrbuje iz 7 lokalnih vodovodnih sistemov: Izber, Šumnik, Brezovšek, Gadovec,
Pristava in Malence.
(2) Vodovarstveno območje vodnih virov se deli na tri varstvene pasove:
– Cona I – najožji varstveni pas, ki je v lasti upravljavca vodovoda ali občine in je fizično zavarovano ter ima najstrožji režim
zaščite;
– Cona II – ožji varstveni pas s strogim režimom zaščite ter
– Cona III – širši varstveni pas.
Usmeritve za vodne vire in oskrbo s pitno vodo so:
– varovanje zajetij in potencialnih vodnih virov;
– dograjevanje vodovodnega omrežja na območjih brez vodovodnega omrežja;
– izboljšanje (sanacija in obnova) obstoječega vodovodnega omrežja, prioritetno na odsekih, kjer so salonitni cevovodi ter
– dograditev akumulacij na obstoječih zajetjih vodnih virov.
Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in
občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.
(3) Zbiranje odpadkov poteka prek odvoza po gospodinjstvih in podjetjih in je v pristojnosti Komunalnega podjetja Vrhnika.
Urejen je tudi sistem ločenega zbiranja odpadkov, urejeni so ekološki otoki. Na področju ravnanja z odpadki se bo:
– razvijalo in dosledno izvajalo program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov – zbiralnica odpadkov;
– sodelovalo pri snovanju in izvajanju regijskega sistema ravnanja z odpadki ter
– preprečevalo vsakršno divje odlaganje odpadkov v prostoru, se evidentiralo vsa nelegalna odlagališča odpadnega materiala
ter se ta območja ustrezno saniralo.
(4) Usmeritve za varstvo zraka so:
– spodbuja se priključevanje stavb na ekološko čiste vire energije;
– spodbuja se doseganje standarda energetsko varčnih stavb;
– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije stavb.
(5) Naložbe v tehnologijo, ki zmanjšuje onesnaženje okolja, naj bodo obravnavane kot prednostne. Varovanju naravnega
okolja je treba prilagoditi izgrajevanje in prostorsko rast, zlasti kot prilagoditve v okviru urejanja komunalne in okoljske infrastrukture.
Z večanjem družbenega standarda se pred urbanistično urejanje postavljajo zahteve po izenačevanju stopnje opremljenosti
stanovanjskih območij in zagotavljanju primerne kvalitete bivalnega okolja. V tem smislu je treba zagotoviti ustrezen delež zelenih in
rekreacijskih površin znotraj stanovanjskih območij, manjša oskrbna središča, zadostno število parkirnih mest, ustrezno komunalno
opremljenost in primerno urejenost okolja.
4. Okvirna območja naselij
25. člen
(določitev naselij)
(1) Namen urejanja naselij je doseči humano in funkcionalno bivalno okolje, kar je možno le ob celostnem načrtovanju območij.
Nova poselitev se usmerja v občinsko središče, ostala naselja se zgoščajo znotraj obstoječe strukture z zapolnitvami prostih površin
za gradnjo in zaokrožitvami na robovih naselij.
(2) Okvirna območja naselij obsegajo območja, ki so že znotraj meja zazidljivosti in tiste površine izven teh meja, ki
predstavljajo potencialna območja širitve naselij. Taka naselja so: Borovnica, Breg, Pako, Dol, Laze, Dražica, Niževec, Zabočevo,
Brezovica pri Borovnici in Ohonica.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

5935

5. Okvirna območja razpršene poselitve
26. člen
(določitev okvirnih območij razpršene poselitve)
(1) Območje razpršene poselitve se ohranja izven strnjenih območij naselij, kjer gre za avtohtono ali prepoznano kvalitetno
obliko poselitve na podeželju, s prednostno funkcijo ohranjanja kulturne krajine.
(2) Pri urejanju teh območij je treba upoštevati tip kulturne krajine, obliko funkcionalnih območij poselitvenega vzorca in
značilnosti oblikovanja grajenih struktur.
6. Usmeritve za prostorski razvoj občine
6.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
27. člen
(splošne določbe za razvoj naselij)
(1) Skladen in načrten razvoj naselij in njihovo urejanje se zagotavlja z notranjim razvojem naselij, celovito prenovo in širitvijo
naselij.
(2) Naselja se razvijajo skladno s svojo vlogo in funkcijo v omrežju naselij ter ob upoštevanju omejitev v prostoru, kot so
varstveni režimi, reliefne razmere idr.
(3) Naselja se prednostno razvijajo navznoter, s pozidavo degradiranih, opuščenih in drugih prostih površin, ki jih po
urbanistični in krajinski presoji ni potrebno ohranjati nepozidanih in se jih ne ohranja kot dele zelenih sistemov naselij. Širitve
naselij se načrtujejo kot območja za kompleksno gradnjo, in sicer na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih
ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in zaokrožanja obstoječih stavbnih zemljišč in predvsem na podeželju pa tudi
kot posamična stavbna zemljišča, s katerimi se zagotovi zaokrožanje obstoječih stavbnih zemljišč.
28. člen
(notranji razvoj naselij)
(1) Naselja se prednostno razvijajo navznoter, tako da se za pozidavo izkoristijo degradirane, nezadostno izkoriščene in
morebitne druge proste površine za gradnjo, ki se v urbanističnih in krajinskih preveritvah izkažejo kot primerne za pozidavo.
Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z ustreznejšimi, upoštevajoč njihovo namembnost
in oblikovne značilnosti.
(2) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje, opravljanje
kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki
so združljive z bivalnim okoljem). Prenove in novogradnje se na območjih z ohranjeno tradicionalno strukturo urbanistično in
arhitekturno prilagajajo tej strukturi v smislu zagotavljanja tipološke poenotenosti. Dopustno je tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih
principov ob upoštevanju kakovostnih morfoloških značilnosti naselij in arhitekture objektov. V podeželskih naseljih se razpoložljiva
stavbna zemljišča prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev ter za razvoj dopolnilnih
dejavnosti, vključno s turistično ponudbo.
(3) Kjer zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab ni mogoče
zagotoviti razvoja perspektivnim kmetijam v naselju, se na podlagi preveritev s kmetijskega, prostorsko-urbanističnega, krajinskega
in okoljskega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno
obratovanje in razvoj kmetije.
(4) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe urbanih površin se izboljša raven opremljenosti z GJI in grajenim javnim
dobrim, kot so prometne površine, trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice, osrednji prostori naselij za druženje in počitek itd., zato se
jih v čim večji meri vključuje v urbane in ruralne strukture. Zagotovi se dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse
prebivalce ter raznolikost teh površin glede njihove vloge, uporabnosti in pomena za prepoznavno podobo naselja. V središča
naselij se prednostno umeščajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi
odprtimi javnimi površinami.
(5) Vodni in obvodni prostor, gozdovi, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni
sistem naselij kot integralni del podobe naselja. V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij izkoristi rekreacijski
potencial gozdov, kmetijskih površin in obvodnih prostorov.
(6) Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezavami z odprto krajino. Zagotavljajo
se primerne gostote pozidave, tako na novih razvojnih območjih, kot na območjih obstoječih naselij.
(7) Razvrednotena območja se sanirajo z umeščanjem ustreznejših rab in dejavnosti, ki se jim prilagodi tudi opremljanje
zemljišč. Spodbujajo se spremembe namembnosti in prenove neustrezno izkoriščenih ali opuščenih objektov.
29. člen
(prenova naselij)
(1) Prenova vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij. S prenovo se poiščejo in izkoristijo notranje prostorske rezerve
naselja, s čimer se omeji širjenje naselja.
(2) Zagotovi se prenova naselja Borovnica, ki je po merilih varstva kulturne dediščine opredeljena kot zavarovano vaško
jedro oziroma naselbinska dediščina. Prenova se bo urejala z OPPN, katerega sestavni del mora biti tudi konservatorski načrt.
(3) Prenova se zagotovi tudi v degradiranih območjih naselij, kjer se prenovijo razvrednotena območja in bolje izkoristijo
neizkoriščene površine. Prenovijo in sanirajo se območja naselij, ki zaradi neustrezne komunalne opremljenosti obremenjujejo
okolje.
(4) Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega
prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja in okoliške krajine.
(5) Ohranjajo in prenavljajo se jedra naselij in druge prostorsko ter programsko najpomembnejše točke in predeli ter deli
naselij, ki so degradirani in moteči za druge dejavnosti in uporabnike v prostoru zaradi opuščene ali neustrezne rabe in vzdrževanja
ali zaradi nedokončanosti prostorskih ureditev. Kakovostni robovi naselij, dominante, pasovi vegetacije, zelena območja ob
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vodotokih in druge prostorske prvine, ki krepijo identiteto naselja, se varujejo, tako da se vanje z novogradnjami ne posega, razen
izjem, ki morajo biti utemeljene s strokovno prostorsko preveritvijo.
30. člen
(širitve, zaokrožitve in zgostitve pozidave)
(1) Površine za razvoj dejavnosti se zagotavljajo tudi s širitvami, zaokrožitvami in zgostitvami naselij.
(2) Nove površine za pozidavo se načrtujejo na območjih, kjer je možno zagotoviti dostopnost, organizirano infrastrukturno
ureditev, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja.
(3) Vsakokratne širitve naselij se preverijo in utemeljijo z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih in drugih zahtev. Pri
načrtovanju širitev poselitve se zagotavljajo optimizacija umeščanja v prostor in izvedba omilitvenih ukrepov v smislu umestitve
objektov v prostor, njihove namembnosti in merila oziroma gabaritov.
31. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Nadaljnji razvoj naselij temelji na obstoječem omrežju naselij tako s funkcionalnega kot tudi gravitacijskega vidika.
Poudarek je na kvalitetnem razvoju znotraj naselij. Pri umeščanju novih dejavnosti se upošteva omejitve v prostoru, predvsem
varstvo zajetij pitne vode, poplavna območja, naravne in kulturne kakovosti ter infrastrukturno opremljenost.
(2) Z organizacijo omrežja naselij so podane globalne usmeritve za razvoj dejavnosti v naseljih:
– enote malega gospodarstva se usmerja predvsem v območja gospodarskih con;
– manjše obrate se lahko odpira v ostalih območjih naselij, ob upoštevanju omejitev pri izboru proizvodnih dejavnosti,
prilagoditev tehnologij glede na lokalno okolje, možnosti umestitve objektov v prostor, ter ob zagotovitvi, da ne povzročajo večjega
osebnega in tovornega prometa;
– površine za dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja se zagotavljajo v centrih naselij;
– osnovna usmeritev razvoja v ruralnem prostoru mora upoštevati obstoj in razvoj kmetijstva ter gozdarstva kot osnovne
funkcije prostora ter na tej osnovi tudi dopolnilne dejavnosti, povezane s turizmom na podeželju in drobnim gospodarstvom;
– prestrukturiranje degradiranih in opuščenih območij;
– dejavnost turizma se spodbuja na območjih, kjer naravne danosti to dopuščajo.
(3) Usmeritve razvoja dejavnosti za občinsko središče Borovnica:
– funkcijsko dopolnjevanje jedra naselja z novimi centralnimi dejavnostmi;
– navezovanje stanovanjskih območij na zelene površine naselja ter širše območje kulturne krajine Ljubljanskega barja ter
hribovitega zaledja občine ter
– urejanje zelenih površin v naselju, kjer se ohranja obvodni prostor ob Borovniščici ter razvija športne in rekreacijske
dejavnosti.
(4) Usmeritve razvoja dejavnosti za naselja na urbaniziranem podeželju (Dol, Laze, Breg in Pako):
– navezovanje stanovanjskih območij na kulturno krajino Ljubljanskega barja;
– funkcijsko dopolnjevanje jeder naselij z novimi centralnimi dejavnostmi;
– znotraj obstoječih prostih površin za gradnjo povečevanje deleža površin s strnjeno enodružinsko poselitvijo ter
– vzpostavljanje stanovanjskih območij na površinah, ki omogočajo funkcijsko in oblikovno nadgradnjo naselja.
(5) Usmeritve razvoja dejavnosti za mešano stanovanjsko – agrarna naselja (Dražica, Brezovica pri Borovnici – delno in
Ohonica):
– razvijanje dejavnosti za zadovoljevanje lokalnih potreb, zlasti kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v povezavi s turizmom in
prostočasnimi dejavnostmi;
– izboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselij;
– ohranjanje in vzpostavljanje simbolnega pomena središča naselja ter
– ohranjanje prepoznavnih robov naselij, kot so kmetijske površine, visokodebelni sadovnjaki, gozdni robovi na pobočjih ter
obvodnih pasov ob Borovniščici in Prušnici.
(6) Usmeritve razvoja dejavnosti za naselja z agrarnim značajem (Niževec, Zabočevo, Brezovica pri Borovnici – delno):
– ohranjanje gručaste zasnove naselij s prepoznavnimi silhuetami in dominantami;
– ohranjanje in vzpostavljanje simbolnega pomena središča naselja;
– izboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselij;
– razvoj naselja navznoter z obnovo obstoječih objektov, ponovno gradnjo ali zapolnitvami prostih površin za gradnjo ali
zaokrožitvami robov naselij;
– ohranjanje kmetijskih in razvoj dopolnilnih dejavnosti znotraj naselij, pri čemer se izjemoma umešča kmetije tudi izven
naselij, pod pogojem, da je zagotovljena dostopnost, infrastrukturna opremljenost ter je sprejemljivo z urbanističnega, krajinskega
in okoljskega vidika ter
– ohranjanje zelenih robov naselij, kot so kulturne terase, visokodebelni sadovnjaki, členjen gozdni rob na pobočjih itd.
(7) Usmeritve razvoja dejavnosti za samotne kmetije (Pristava in Lašče):
– izboljšanje dostopnosti in infrastrukturne opremljenosti naselij ter
– ohranjanje kmetijstva in spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
32. člen
(usmeritve za sanacijo razpršene gradnje)
(1) Razpršena gradnja zunaj naselij se sanira s komunalnim opremljanjem ali tudi z vključitvijo v naselje, opredelitvijo novega
naselja ali opredelitvijo posebnega zaključenega območja, kjer je to z urbanističnega, okoljskega in krajinskega vidika sprejemljivo
in če je v skladu z usmeritvami državnega strateškega prostorskega načrta.
(2) Prepreči se nadaljnja gradnja, obstoječe objekte se evidentira ter dovoljuje le obnovo obstoječega stavbnega fonda.
Gradnja novih objektov ni dovoljena. Dovoljena je rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje v okviru obstoječih gabaritov zakonito
zgrajenih objektov.
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33. člen
(ohranjanje območij razpršene poselitve)
(1) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo,
oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremljajo. Možna je gradnja novih objektov z enako ali združljivo
namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene poselitve.
(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva vzorec obstoječe razporeditve objektov in njihova velikost.
(3) Pri gradnji objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj
poselitvenih območij, pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter gospodarske javne infrastrukture, se ohranja skladnost med funkcijami območja. Obstoječo
grajeno strukturo se oblikovno dopolnjuje na način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture, zagotavlja se smotrno rabo
prostora in umešča objekte v bližino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene površine.
(4) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane
na njihovo rabo, predvsem kmetijstva, gozdarstva in vodnega gospodarstva. Prav tako ne sme ogroziti naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in kulturne dediščine, imeti škodljivih vplivov na okolje ali povzročiti vidnega razvrednotenja prostora.
34. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Usmeritve za območje urejanja lokalnega središča:
– dopolnitev manjkajočih centralnih funkcij znotraj občinskega središča, pri čemer se zagotavlja izboljšanje razmer za delo
in bivanje;
– ohranjanje morfologije naselja, zlasti vaškega jedra, ki se bo urejalo z OPPN ter v skladu s konservatorskim načrtom za
prenovo;
– navezovanje stanovanjskih območij na zelene površine naselja;
– vzpostavljanje stanovanjskih območij na površinah, ki omogočajo funkcijsko in oblikovno nadgradnjo naselja;
– varovanje grajenih in naravnih prostorskih dominant in smeri pogledov nanje;
– ohranjanje in urejanje površin, namenjenih športu in prostočasnim dejavnostim;
– z ureditvijo pešpoti se povezuje odprte površine naselja s sistemom zelenih površin, ki se jih navezuje na Ljubljansko barje.
(2) Usmeritve za naselja na urbaniziranem podeželju:
– ohranjanje lokalne morfologije naselij in vzpostavljanje njihove prepoznavne podobe;
– funkcijsko dopolnjevanje vaških jeder z novimi centralnimi, storitvenimi in oskrbnimi dejavnostmi;
– ohranjajo se grajene in naravne prostorske dominante ter glavne smeri pogledov nanje.
(3) Usmeritve za redko poseljena območja – območja razpršene poselitve:
– ohranjanje aktivne vloge podeželja, z namenom ohranjanja poselitve, obdelovalnih kmetijskih površin in značilnosti kulturne
krajine;
– razvoj za potrebe turizma in prostočasnih dejavnosti.
35. člen
(prenova naselij)
Prenova naselij se usmerja na način zagotavljanja ustreznega bivalnega standarda s sanacijo negativnih vplivov in odpravo
omejitev za urbani razvoj, kot so hrup, poplavna in plazovita območja. Prenova temelji na izhodišču, da se z urejanjem zagotovi
višjo kakovost bivalnega okolja tudi z urejanjem javnih in zelenih površin v naselju ter navezavo odprtih površin na zaledje naselij.
Prenova naselij se zagotavlja tudi s prenovo cestne in druge gospodarske javne infrastrukture.
7. Usmeritve za razvoj v krajini
36. člen
(usmeritve za prostorski razvoj kmetijstva)
(1) Spodbuja se kmetijsko dejavnost, zlasti v funkciji ohranitve kmetijske proizvodnje, zagotavljanja primernega dohodka za
kmetije, vzdrževanja in oblikovanja kulturne krajine ter ohranitve poseljenosti odprtega prostora. Ohranjajo se kmetijska zemljišča
z visokim pridelovalnim potencialom kot virom za izvajanje gospodarske dejavnosti. Pri nadaljnjem razvoju kmetijstva v občini se
zagotavlja prilagajanje naravnim razmeram in hkrati razvijanje novih, tržno zanimivih oblik pridelovanja hrane, s poudarkom na
sonaravni pridelavi. Sonaravna kmetijska pridelava se spodbuja na zemljiščih in legah z ugodnimi reliefnimi in talnimi razmerami
ter z dobro dostopnostjo.
(2) Na kmetijskih zemljiščih se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov ter habitatov ogroženih vrst. Tako se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo
omejki, živice, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih telesih. Kjer je možno, se regulirane vodotoke s sonaravnimi ukrepi
obnovi.
(3) Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba
načrtovati omilitvene ukrepe (sonaravna ureditev vodnih teles, ohranjanje obvodnega pasu ob vodotokih in kanalih idr.) ali
izravnalne ukrepe (sonaravno urejeni zadrževalniki za vodo idr.).
(4) Na območjih varstva vodnih virov mora biti kmetijska dejavnost omejena pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in
mineralnih gnojil ter živalskih odpadkov, zaradi česar so ponekod potrebne tudi prilagoditve tehnologij v kmetijstvu.
(5) Na zaraščajočih kmetijskih površinah se spodbuja košnja in živinoreja v takšnem obsegu, ki ne presega nosilnosti tal.
Zaraščanje se preprečuje tudi z odstranjevanjem zarasti, s čimer se ohranja ekstenzivne travnike.
(6) Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje se spodbuja sonaravne oblike kmetovanja – uveljavljanje pozne košnje
(po 15. juliju), ekološko kmetovanje, integrirana pridelava, upoštevanje kmetijsko okoljskega programa.
(7) Na območju Ljubljanskega barja se znotraj objektov bivših Ljubljanskih mlekarn ohranja kmetijska dejavnost z možnostjo
programske povezave s Krajinskim parkom Ljubljansko barje.
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37. člen
(usmeritve za prostorski razvoj gozdarstva)

(1) Spodbuja se sonaravno gospodarjenje z gozdom, ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov.
V kmetijski krajini se ohranja gozdne otoke in koridorje ter členjene gozdne robove na prehodih v strmejša pobočja.
(2) Na gozdnih zemljiščih se ohranja ekološke, proizvodne in socialne funkcije gozda.
(3) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice) mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot,
ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo vodnih virov.
(4) Na območjih varovalnih gozdov se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, še posebno kadar bi to spodbudilo
erozijske procese ali zavrlo sposobnosti obnavljanja zarasti. Na teh območjih so izjemoma dopustni posegi in ukrepi, ki so določeni
z gozdnogospodarskimi ukrepi.
(5) Ohranjajo se gozdne površine na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, osojna lega) manj primerna za
druge rabe.
(6) Na območjih koridorjev ogroženih vrst in območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se ohranja
gozdove, obvodne koridorje in druge krajinske elemente v čim bolj naravnem stanju.
(7) Lovska dejavnost se izvaja na način, da se ohranja stabilne populacije velikih zveri in divjadi ter skladno z lovskogojitvenimi načrti.
(8) Dopustne so krčitve gozdov v kmetijske namene in krčitve zaradi GJI, narave, varstva okolja, varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter v drugih primerih, če krčitve dopušča predpis.
(9) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesno proizvodno funkcijo se zagotavljajo dostopi do gozdnih
zemljišč. Gozdovi se z gozdnimi vlakami odpirajo v skladu z detajlnimi sečno-spravilnimi načrti. Načrtovanje mora temeljiti na
optimalnem trasiranju glede na lastnosti terena, na erodibilnih terenih, na večjih nagibih se uredi odvodnjavanje. V primeru
gradnje novih javnih cest ali rekonstrukcije že obstoječih, pomembnih za gozdno proizvodnjo, se na podlagi prostorske preveritve
opredelijo območja za gozdno proizvodnjo ob cesti z elementi, ustreznimi za prevoz gozdarskih kamionov. Uredijo se priključki vlak,
skladiščnih in rampnih prostorov, obračališč in nakladališč. Uredi se režim prometa po gozdnih cestah z zapiranjem posameznih
odsekov. Gradnja in vzdrževanje prometnic morata biti v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase
pa je treba upoštevati ekološke in socialne funkcije gozdov. Vzdrževanje gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev poteka
selektivno glede na prometno obremenitev.
38. člen
(usmeritve za prostorski razvoj upravljanja z vodami)
(1) Varuje se ohranjena naravna morfologija strug ter obrežna vegetacija. Na delih vodotokov, kjer so bile naravne značilnosti
vodotokov razvrednotene, se spodbuja sonaravne obnove vodotokov in obvodnih prostorov.
(2) Upravljanje z vodami je osnovni pogoj za ohranitev večine habitatov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Usmerja se v ohranjanje nivoja podtalnice, ohranjanje vseh poplavnih in močvirnatih površin, preprečevanje nasipavanja zemljišč
in zasipavanja kanalov.
(3) Mokrišča na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje se ohranjajo z vzdrževanjem nivoja podtalnice ter obnovo
nekdanjih meandrov strug vodotokov, kjer je to mogoče. Ohranja se tudi obvodne pasove vegetacije, ki so velikega pomena za
obvodno in vodno favno in floro ter samočistilno sposobnost vodotokov.
(4) Zagotavlja se neškodljiv dostop in splošna raba vodnega dobra, razen v primerih, ko je to onemogočeno zaradi objektov,
ki jih določa zakon o vodah. Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dopustno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale
prost prehod ob vodnem dobru. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen posegov, ki jih dovoljuje
zakon s področja urejanja voda ter s soglasjem pristojnega organa za upravljanje z vodami.
(5) Urejanje vodotokov upošteva naravno dinamiko porečja ter se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje
ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Ohranja se zakonsko predpisane priobalne pasove ob vodnih telesih, ki so določeni v
zakonu o vodah. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih
zemljišč v urbanih območjih sega na vodah 1. reda 15,00 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5,00 m od meje
vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 metrov od meje
vodnega zemljišča.
(6) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidro morfološkega stanja. Na reguliranih delih vodotokov,
pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda, se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na
retenzijskih površinah ob vodotoku.
(7) Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.
(8) Preprečuje se onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami, onesnažene vodotoke oziroma
njihove dele se ustrezno sanira.
(9) Zagotavlja se ustrezna oskrba z vodo, skladno z opredeljenimi vodovarstvenimi pasovi se varuje vodne vire. Varuje se
tudi obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja varčno in smotrno rabo vode.
39. člen
(usmeritve za prostorski razvoj pridobivanja mineralnih surovin)
V primeru izkazanega interesa po izkoriščanju mineralnih surovin se prednostno izkoristi obstoječa samo sanirana kopa v
Ohonici in Zabočevu, ob pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj v skladu z zakonom o rudarstvu. Vse morebitne širitve in ponovno
odpiranje obstoječih kopov se preveri z vidika vplivov na okolje.
40. člen
(usmeritve za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti)
(1) Razvija se različne oblike turizma in prostočasnih dejavnosti skladno s prostorskimi značilnostmi in omejitvami, zlasti z
vidika ohranjanja prepoznavnih značilnosti ter varstva naravne in kulturne dediščine.
(2) Na območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, ne množične in neagresivne oblike turizma in rekreacije, pri
čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo in nočitvene kapacitete zagotavlja znotraj poselitvenih območij.
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(3) Načrtuje se prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture ali se povezujejo s kmetijsko
dejavnostjo.
(4) Naravne vrednote se vključujejo v turistično ponudbo z upoštevanjem omejevanja obiska v skladu s predpisi varstva
narave.
(5) Pohodništvo se razvija na območju Ljubljanskega barja, kjer se naselja poveže s potmi, ki povezujejo širše območje
Ljubljanskega barja. Pohodništvo se razvija tudi v hribovitem zaledju občine, kjer se dejavnost spodbuja na obstoječih cestah in
gozdnih poteh z izhodišči iz Borovnice, Ohonice in Pekla.
(6) Kolesarjenje se razvija na in ob obstoječih cestah, kjer se ob rekonstrukcijah predvidi razširitve za kolesarske steze.
Kolesarjenje se usmerja tudi na kategorizirane urejene kolesarske poti, obstoječe kolovoze in gozdne poti.
41. člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)
(1) Pri urejanju prostora se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani z
varstvenimi režimi v sprejetem aktu o zavarovanju Krajinskega parka Ljubljansko barje.
(2) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihovega obstoja, skladno z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti ne izvajajo, razen če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali
opravljanje dejavnosti ter se predvidi omilitvene ukrepe v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave.
(3) Habitatni tipi značilnih rastlinskih in živalskih vrst se ohranjajo v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov. Ohranja se
visokodebelne travniške sadovnjake, gozdne otoke, gruče dreves, posamezna drevesa, obvodne pasove in zamočvirjena območja
v kulturni krajini.
(4) Na ekološko pomembnih območjih in Natura območjih se ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov
rastlinskih ali živalskih vrst, lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese.
(5) Prostorske ureditve se načrtujejo tako, da se zaradi njihove izvedbe bistveno ne poslabša ugodno stanje habitatnih tipov
ali vrst in da je neugoden vpliv ureditev čim manjši. Omogoči se tudi ponovno povezanost habitatov in populacij, če bi bila le-ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
42. člen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin)
(1) Krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni je območje Krajinskega parka Ljubljansko barje in
Kulturna krajina Ljubljansko barje. Razvoj se usmerja v ohranitev naravnih in kulturnih kakovosti krajine, zlasti s spodbujanjem
sonaravnega kmetijstva v povezavi z razvojem neagresivnih oblik turizma in prostočasnih dejavnosti.
(2) Na prehodnem območju med ravninskim območjem in hribovitim zaledjem se ohranja značilnosti kulturne krajine, s
poudarjanjem vitalnosti in privlačnosti podeželja. Ohranjajo se funkcije naselij glede na njihovo vlogo v omrežju naselij ter njihovo
prepoznavno podobo v prostoru. Ohranja se značilen preplet dejavnosti, obstoječa prostorska razmerja, ohranjanja se ambient ob
vodotokih Borovniščica in Prušnica s pritoki, poselitev pa se usmerja v zgoščevanje obstoječih poselitvenih območij.
(3) Krimsko-Mokrško hribovje in Menišija predstavljajo območja zadržanega razvoja, kjer se ohranjajo osnovne funkcije gozda.
V obstoječem obsegu se ohranja poseljenost na Pristavi in Laščah v povezavi s tradicionalno rabo prostora. Na zaraščajočih
kmetijskih površinah se s košnjo oživlja travnike in pašnike na širšem območju naselij.
43. člen
(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)
(1) Prostorski razvoj se usmerja tako, da se celostno ohranja kulturno dediščino ter značilno naselbinsko, krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo. Hkrati se dediščino vključuje v razvoj turizma, objekte in območja dediščine se ustrezno
vključuje v sodobne potrebe prostorskega razvoja.
(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska
kulturna krajina) in status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena in preostala dediščina). Območja varovanja in
omejitev s področja varovanja kulturne dediščine so razvidna iz prikaza stanja prostora, ki se v skladu z veljavno zakonodajo
posodabljajo.
(3) Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem izogibajo. V robne dele najdišč in v najdišča se lahko posega le, če ni
možno najti drugih rešitev in le ob soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(4) Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov gospodarske javne infrastrukture je treba omogočiti arheološke raziskave na
celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
(5) V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše predstavitve
objekta v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in soglasjem. Za ohranjanje je pomembno osveščanje prebivalstva, da ohranjajo
profano dediščino, pri čemer se pri prenovi spodbuja celovite rešitve ter morebitno umeščanje novega programa, ki pripomore k
ohranitvi objektov.
(6) Z ustrezno rabo se ohranja etnološko in tehniško dediščino. Obnovi se večinoma zapuščena vaška napajališča za živino.
Obnovi se vaške vodnjake po naseljih. Ohranjajo se tudi območja stavb, skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti
tehnične kulture.
(7) Za prenovo naselbinske dediščine v naselju Borovnica je predvidena izdelava konservatorskega načrta, ki je sestavni
del OPPN.
(8) Varstvo kulturne krajine se uresničuje v sklopu celovitega varstva krajinske zgradbe (naravne in kulturne prvine) skozi
sistem prostorskega načrtovanja in ob ohranjanju tradicionalnih rab prostora, zlasti kmetijstva, gozdarstva in poselitve.
(9) V okviru prostorskega načrtovanja se varuje tudi vplivno območje kulturne dediščine, določeno iz zgodovinskega,
funkcionalnega in vizualnega vidika. Zanj pristojna služba postavlja pogoje in predpisuje ukrepe s ciljem ohranitve ali zagotovitve
prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine.
(10) Preprečiti je treba upadanje števila objektov kulturne dediščine, zaradi slabega gospodarjenja z njimi in nelegalnih
posegov v prostor (nelegalne rušitve).
(11) Urbanizacija na podeželju ne sme vplivati na kakovost in tipologijo naselbinske dediščine in kulturne krajine.
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(12) Na območjih vojnih grobišč je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove
sestavne elemente, izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom
vojnih grobišč (pokopališče v Borovnici: v sredini pokopališča za križem v 24. vrsti, sedmi in deveti grob z leve; 29. vrsti, peti grob
z leve; grobišče vojnih ujetnikov italijanske narodnosti in Krimska jama).
8. Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
44. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V zemljišče se ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča. Ne sme se:
– zadrževati voda, predvsem z gradnjo teras in drugimi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč;
– izvajati posegov, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
– izvajati zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča ter
– izvajati krčenja in večje obnove gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Za zaklanjanje prebivalstva se gradijo zaklonišča po predpisih, ki urejajo normative za zaklonišča, zaklonilnike in druge
zaščitne objekte.
(3) Za zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje poplavnega režima so posegi na poplavnih območjih, v skladu z predpisi
s področja urejanja voda, prepovedani. Izjemoma je na poplavnih območjih mogoče načrtovati posege v prostor skladno z določili
predpisov, ki določajo pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije.
(4) Vse zelene in druge javne odprte površine se urejajo tako, da je v primeru naravnih ali drugih nesreč mogoča njihova
uporaba za potrebe zaščite in reševanja.
(5) Na območju tveganj zaradi industrijskih nesreč je treba prostorske ureditve načrtovati tako, da se preprečujejo verižne
nesreče, da se preprečuje, zmanjšuje ali zadržuje prenos začetih izrednih dogodkov in se omogoči uspešno ukrepanje v okviru
zaščite in reševanja z zagotavljanjem ustreznih odmikov med dejavnostmi oziroma objekti.
(6) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi, kadavrov, za odlaganje ruševin,
območja za evakuacijo prebivalstva, za heliporte in lokacije za sprejem mednarodne pomoči.
45. člen
(varstvo pred požarom)
Pri urejanju prostora in pri graditvi objektov se upošteva prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo
pred požarom ter požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov;
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
46. člen
(usmeritve za potrebe obrambe)
(1) Razvoj obrambnih dejavnosti se prednostno razvija na obstoječem območju Podstrmec in Brezovica (območje izključne
rabe z območjem omejene in nadzorovane rabe). Območja izključne rabe prostora so obstoječa in predvidena območja, namenjena
izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.
Območja omejene in nadzorovane rabe prostora obsegajo varnostna območja objektov, na katerih so potrebne omejitve iz
varnostnih ali tehničnih razlogov in so ob območjih izključne rabe prostora.
(2) Slovenska vojska mora ob širitvi dejavnosti upoštevati veljavno zakonodajo s področja vplivov na okolje ter zagotavljati
varnostne odmike od naravovarstveno pomembnih območij.
47. člen
(usmeritve za območja varstva vodnih virov)
Na območjih varstva vodnih virov se:
– uredi odvajanje odpadne vode z dograditvijo kanalizacijskih sistemov in čiščenje odpadne vode v okviru CČN;
– na območjih, ki jih ni racionalno priključevati na kanalizacijski omrežje, se uredi individualne čistilne sisteme (nepropustne
greznice, skupne ali individualne čistilne ali rastlinske ali biološke čistilne naprave), s katerimi se nadomesti klasične nepretočne
greznice;
– uredi gnojnične jame in gnojišča kot vodotesne brez iztoka, gnojevko se odvaža na za to primerne površine;
– vodne vire tudi drugače zaščiti pred onesnaženjem, omejuje se posege z upoštevanjem veljavnih predpisov ter
– za vsak poseg ali ureditev na območju varstva vodnih virov mora biti pridobljeno soglasje pristojnega upravljavca, če tako
zahteva resorni predpis.
48. člen
(območja sanacij razvrednotenj v krajini)
(1) Evidentira se nelegalna odlagališča odpadkov, ki se jih sanira, vključno z odpravo morebitnih posledic (onesnaženje tal)
in prepreči nadaljnje odlaganje odpadkov.
(2) Na območjih razvrednotenj znotraj Kulturne krajine Ljubljansko barje se sanira tiste dele, ki ogrožajo vidne značilnosti
in identiteto ravninskega območja. Na območjih posodabljanja kmetijstva (večanje parcel, urejanja zaradi komasacij) se ohranja
tipično parcelacijo oziroma se ponovno vzpostavitvi omejke in vegetacijske pasove. Na opuščenih kmetijskih površinah se
revitalizira rabo z odstranjevanjem zarasti in košnjo. Na območjih širjenja ali spreminjanja obstoječe poselitve na robovih barja
se oblikuje zelene robove naselij, preprečuje širitev poselitve v notranjost ravninskega območja, sanira oziroma ohranja objekte
kulturne dediščine ter se jim nameni poseben program.
(3) Preprečuje se širitev obstoječih območij razvrednotenj, zaustavi se odpiranje novih žarišč tovrstnih degradacij prostora.
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9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
49. člen
(usmeritve za namensko rabo)
(1) V izvedbenem delu tega akta so določena območja namenske rabe zemljišč: območja stavbnih zemljišč, območja
kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča, ki se delijo na podrobnejše namenske rabe.
(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi namenske rabe teh zemljišč v veljavnem prostorskem aktu. Odpiranja novih
stavbnih zemljišč oziroma spremembe v ne stavbno rabo izhajajo iz potrebe po teh zemljiščih ter ob predhodni presoji v okviru
priprave OPN.
(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča se določijo na podlagi namenske rabe teh zemljišč v veljavnem prostorskem aktu
ter ob upoštevanju podatkov o gozdu in o stavbnih zemljiščih za širitev naselij.
(4) Gozdna zemljišča se določijo na podlagi namenske rabe teh zemljišč v veljavnem prostorskem aktu ter ob upoštevanju
podatkov službe, pristojne za gozdove.
(5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi namenske rabe teh zemljišč v veljavnem prostorskem aktu.
(6) Druga zemljišča se določijo na podlagi namenske rabe teh zemljišč v veljavnem prostorskem aktu in ob upoštevanju
smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
10. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
50. člen
(usmeritve za določitev PIP)
V izvedbenem delu tega OPN so določeni PIP za naselja, za območja razpršene poselitve ter za odprt prostor po različnih
EUP. PIP določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora, lego objektov na
zemljišču, velikost in oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, minimalno komunalno opremo, merila za priključevanje objektov
na GJI in grajeno javno dobro, skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo
okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi merila in pogoji za gradnjo objektov
zunaj območij stavbnih zemljišč ter za pripravo OPPN.
III. IZVEDBENI DEL
1. Splošne določbe
51. člen
(splošne določbe)
Izvedbeni del OPN določa:
– makro enota (ME);
– enota urejanja prostora (EUP);
– območja podrobnejše namenske rabe prostora (PNR);
– prostorske izvedbene pogoje (PIP) ter
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
2. Območja namenske rabe prostora
52. člen
(enote urejanja prostora)
Celotno območje občine je razdeljeno na EUP, ki določajo pogoje za urejanje:
– naselij oziroma njihovih delov, kadar se naselje zaradi različnih naravnih značilnosti prostora, tipologije gradnje in programov
deli na več enot;
– območij razpršene poselitve ter
– območij odprtega prostora.
OPN določa prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja prostora:
Makro enota (ME)
Breg pri Borovnici
BG1
BG1
BG1
BG1
BG1
BG1
BG1
BG1
BG1
BG1

Enota urejanja prostora Podrobna namenska raba
(EUP)
(PNR)

Podrobnejša delitev Način urejanja
PNR

BG1/2
BG1/3
BG1/4
BG1/7-UN
BG1/8-OLN
BG1/10
BG1/11
BG1/12-OPPN
BG1/13
BG1/14

e

SS
SK
CU
IP
BT
CU
CU
SS
SS
SS

e
g

PIP
PIP
PIP
UN
OLN
PIP
PIP
OPPN
PIP
PIP
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Makro enota (ME)
BG1
BG1
Bistra
BI1
BI1
Borovnica
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
BO1
Borovnica
BO2
BO2
Borovnica
BO3
Borovnica
BO4
BO4
Brezovica pri Borovnici
BR1
BR1
BR1
Brezovica pri Borovnici
BR2
BR2
Dol pri Borovnici
DO1
DO1
DO1
DO1
DO1
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Enota urejanja prostora
(EUP)
BG1/15
BG1/17

Podrobna namenska raba
(PNR)
SS
SS

Podrobnejša delitev Način urejanja
PNR
e
PIP
g
PIP

BI1/2
BI1/3

BT
SS

e

BO1/1
BO1/3-OPPN*
BO1/4
BO1/7
BO1/11
BO1/13-OPPN*
BO1/14-OPPN*
BO1/15
BO1/16
BO1/18-OPPN
BO1/19-OPPN
BO1/20
BO1/22
BO1/23
BO1/26
BO1/27
BO1/29
BO1/31-OPPN
BO1/32
BO1/33
BO1/34-UN
BO1/35
BO1/36-UN
BO1/37
BO1/38-OPPN*
BO1/39
BO1/40
BO1/41
BO1/42
BO1/43
BO1/44

ZS
O
ZS
ZS
SS
CU
CU
SS
SS
SS
SS
CU
ZS
SS
SS
SS
CU
CU
CU
ZS
IP
CU
ZK
SS
CU
SS
SS
SK
IG
IG
CU

BO2/2
BO2/6

SS
SS

e
e

PIP
PIP

BO3/4

SS

e

PIP

BO4/12
BO4/20

SS
SS

e
e

PIP
PIP

BR1/2
BR1/3
BR1/7

SK
SK
SK

PIP
PIP
PIP

BR2/1
BR2/3

SK
SK

PIP
PIP

DO1/8
DO1/16
DO1/18
DO1/20
DO1/21-OPPN

SS
SS
SS
SS
SS

e

e
g

g
e
b

e
e
e

e
e
g
e

PIP
PIP
PIP
OPPN*
PIP
PIP
PIP
OPPN*
OPPN*
PIP
PIP
OPPN
OPPN
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
OPPN
PIP
PIP
UN
PIP
UN
PIP
OPPN*
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP

PIP
PIP
PIP
PIP
OPPN
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Makro enota (ME)
DO1
DO1
Dražica
DR1
DR1
DR1
DR1
DR1
Laze pri Borovnici
LZ
Niževec
NI1
Območje obrambe
OB1
OB1
OB1
Ohonica
OH1
Odprti prostor
OP1
OP1
Odprti prostor
OP2
OP2
Pako
PA1
PA1
PA1
Zabočevo
ZA1
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Enota urejanja prostora
(EUP)
DO1/22
DO1/25

Podrobna namenska raba
(PNR)
SS
SS

Podrobnejša delitev Način urejanja
PNR
e
PIP
e
PIP

DR1/4-OPPN*
DR1/5
DR1/6
DR1/8
DR1/11

SS
SS
SS
SS
SS

e
e
e
e
e

OPPN*
PIP
PIP
PIP
PIP

LZ/4

SS

e

PIP

NI1/1

SK

PIP

OB1/3
OB1/7
OB1/11

f
f
f

PIP
PIP
PIP

OH1/1

SK

PIP

OP1/2
OP1/3

IK
IK

PIP
PIP

OP2/50
OP2/53

BT
SK

PIP
PIP

PA1/1
PA1/11
PA1/14

SK
SK
SK

PIP
PIP
PIP

ZA1/1

SK

PIP

5943

*predvideni PIA
53. člen
(splošna določila o namenski rabi)
(1) OPN za celotno območje Občine Borovnica določa območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora.
(2) Osnovna namenska raba je določena glede na fizične lastnosti in predvideno rabo prostora, podrobnejša pa na podlagi
pretežne rabe prostora.
(3) Območja imajo v OPN naslednji pomen:
2.1. Površine stavbnih zemljišč:
S - OBMOČJA STANOVANJ
SSe
Stanovanjske površine- prostostoječe eno- ali dvo- stanovanjske stavbe
SSg
Stanovanjske površine- zgoščene eno- ali dvo- stanovanjske stavbe
SSb
Stanovanjske površine- območje večstanovanjskih stavb
SK
Površine podeželskega naselja
C - OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU
Osrednja območja centralnih dejavnosti
I - OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP
Površine za industrijo
IG
Gospodarske cone
IK
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B - POSEBNA OBMOČJA
BT
Površine za turizem
Z - OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS
Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZK
Pokopališča
P - OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
PC
Površine cest
PŽ
Površine železnic
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O - OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
O
Območja okoljske infrastrukture
A - POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
A
Površine razpršene poselitve- kmetije
As
Površine razpršene poselitve- stanovanjski objekti
2.2. Površine zunaj poselitvenih območij:
K - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K1
Najboljša kmetijska zemljišča
K2
Druga kmetijska zemljišča
G - GOZDNA ZEMLJIŠČA
G
Gozdna zemljišča
Gv
Varovalni gozd
V - OBMOČJA VODA
VC
Vodne površine
F - OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ
f
Območja za potrebe obrambe zunaj naselij
3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji
54. člen
(splošna določila)
Splošni PIP veljajo za vsa istovrstna območja, razen če v podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih ni določeno drugače. Vse
gradnje in ureditve morajo biti v skladu s PNR območja in PIP za umestitev in oblikovanje.
3.1. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in dopustnih dejavnosti v prostoru
55. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o vrstah posegov)
(1) Na celotnem območju OPN so dopustne:
– gradnja novih objektov in ureditev, dozidave, nadzidave v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen;
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih stavb;
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dovoljeno
namembnostjo objektov v posamezni EUP;
– objekti, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se načrtujejo s sodelovanjem pooblaščene organizacije za
varstvo kulturne dediščine;
– spremembe namembnosti so dovoljene v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti objekta ali območja;
– odstranitve objektov;
– agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča;
– objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, objekti za zaščito pred poplavami, javne poti ter objekti oziroma omrežja
gospodarske javne infrastrukture (tudi dovozne poti do objektov), objekti grajenega javnega dobra za katere ni predvidena priprava
OPPN ali DPN;
– gradnje objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, vodnega gospodarstva in zvez ter ostalih infrastrukturnih
naprav v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s PRILOGO 1 tega akta.
(2) Namembnost posameznega objekta lahko odstopa od predpisane namembnosti za posamezno območje, če ima obstoječi
objekt tako namembnost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem.
(3) Nadzidave in spremembe namembnosti nezahtevnih in enostavnih objektov v stanovanjske, počitniške in v stavbe za
opravljanje dejavnosti niso dovoljene.
56. člen
(vrste objektov glede na namen na stavbnih zemljiščih)
SSe – stanovanjske površine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi
(1) Na stanovanjskih površinah eno in dvostanovanjskih stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi so dopustne še:
– eno in dvostanovanjske stavbe, gostinske stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, trgovske in druge stavbe za
storitvene, obrtne dejavnosti, ki (skladno s področnimi predpisi) prekomerno ne obremenjujejo okolja, večnamenske stavbe;
– ne stanovanjske stavbe in stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, če gre za posege na obstoječih kmetijah ter
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
SSg – zgoščene stanovanjske površine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi
(2) Na stanovanjskih površinah eno in dvostanovanjskih stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi so dopustne še:
– eno in dvostanovanjske stavbe, večnamenske stavbe (stanovanja, storitve) pod pogojem, da je več kot 50 % uporabne
površine stavbe namenjene stanovanjem ter
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
SSb – stanovanjske površine večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi
(3) Na stanovanjskih površinah večstanovanjskih stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi so dopustne še:
– večstanovanjske stavbe, gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, trgovske
in druge stavbe za storitvene, obrtne dejavnosti, ki (skladno s področnimi predpisi) prekomerno ne obremenjujejo okolja,
večnamenske stavbe pod pogojem, da je namembnost posameznih delov stavb skladna z namembnostjo stavb iz te alineje ter
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
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SK – površine podeželskih naselij in kmetij, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi in drugimi dovoljenimi dejavnostmi in
bivanju
(4) Na površinah podeželskih naselij in kmetij so dopustne še:
– stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, stavbe za dopolnilno dejavnost kmetij, gostinske stavbe namenjene turizmu
in nastavitvam, stavbe splošnega družbenega pomena, trgovske stavbe, stavbe za storitvene in proizvodno obrtne dejavnosti,
ki (skladno s področnimi predpisi) prekomerno ne obremenjujejo okolja, večnamenske stavbe pod pogojem, da je namembnost
posameznih delov stavb skladna z namembnostjo stavb iz te alineje ter
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
(5) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti so dopustne še:
– trgovske, gostinske, hotelske stavbe, apartmaji, proizvodne, obrtne, oskrbne, storitvene, gasilske, upravne in pisarniške
stavbe, stavbe namenjene izobraževanju, otroškemu varstvu, znanstveno-raziskovalnemu delu, zdravstvu, kulturi in razvedrilu,
opravljanju verskih obredov, stanovanjske stavbe, večnamenske stavbe, bencinski servisi, garažne stavbe, parkirišča;
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice ter
– nestanovanjske stavbe.
IP – površine za industrijo
(6) Na površinah za industrijo so dopustne še:
– stavbe namenjene industriji, proizvodnji, obrti, skladiščenju in servisom, energetski objekti, objekti za ravnanje z odpadki
ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim (upravni prostori, trgovine lastnih proizvodov, okrepčevalnice, prometni terminali,
bencinski servisi), avtopralnice, garažne stavbe, gasilski dom, parkirišča in zelenice.
IG – gospodarske cone
(7) V gospodarskih conah so dopustne še:
– stavbe namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, servisnim in proizvodnim dejavnostim,
nestanovanjske stavbe, večnamenske stavbe pod pogojem, da je pretežna namembnost posameznih delov stavb skladna z
namembnostjo stavb iz te alineje, energetski objekti, bencinski servisi, žage, ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim,
garažne stavbe, parkirišča in zelenice.
IK – površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo
(8) Na površinah z objekti s kmetijsko proizvodnjo so dopustne še:
– ribiški dom z gostinsko ponudbo in parkiriščem, ribniki, kmetijske stavbe namenjene za intenzivno pridelavo rastlin in rejo
živali s spremljajočimi objekti, ki služijo tem dejavnostim.
BT – površine za turizem
(9) Na površinah za turizem so dopustne še:
– gostinske stavbe namenjene turizmu in nastanitvenim stavbam s spremljajočimi dejavnostmi rekreacije, trgovine, storitev,
stavbe za rejo živali (konjušnica);
– večnamenske stavbe pod pogojem, da je namembnost posameznih delov stavb skladna z namembnostjo stavb iz te alineje;
– športna igrišča, trgi in parki;
– apartmaji ter
– parkirišče.
ZS – površine za oddih rekreacijo in šport
(10) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport so dopustna še:
– športna igrišča in ureditev drugih površin namenjenih oddihu, rekreaciji in športu na prostem ter spremljajočih objektov, ki
služijo tej dejavnosti (gostinstvo, pisarne, garderobe, sanitarije, garažne stavbe, parkirišča in podobno) ter
– otroška igrišča, trgi, parki in zelenice.
ZK – pokopališča
(11) Na pokopališčih so dopustne še:
– ureditve površin namenjenih pokopu in spominu na umrle, pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej
dejavnosti, stavbe za opravljanje verskih obredov, parkirišča in zelenice.
PC – površine cest
(12) Na površinah cest so dopustne še:
– občinske in državne ceste ter spremljajoči objekti in naprave prometne infrastrukture.
PŽ – površine železnice
(13) Na površinah železnic so dopustne še:
– objekti za železniški promet in skladiščenje ter spremljajoče dejavnosti.
O – območja okoljske infrastrukture
(14) Na območjih okoljske infrastrukture so dopustni še:
– objekti in naprave s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki, parkirišča.
A – površine razpršene poselitve kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih,
razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij
(15) Na površinah razpršene poselitve so dopustne še:
– eno- in dvostanovanjske stavbe;
– nestanovanjske stavbe;
– stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij;
– poslovne, storitvene in obrtne stavbe;
– gostinske stavbe;
– lovske, ribiške, taborniške in druge koče z manjšimi okrepčevalnicami ter
– parkirišča.
As – stavbišča razpršene poselitve kot eno ali dvostanovanjskih prostostoječih objektov
(16) Na stavbiščih razpršene poselitve so dopustna še:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih objektov, kadar gre za izboljšanje bivalnega
standarda v teh objektih, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali za vnos novih dejavnosti. Dozidave in parkirišče k objektu
je dopustno le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot zemljišča, ki pripadajo obstoječemu objektu.
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V primeru, da v upravnem dovoljenju zemljišče ki pripada obstoječemu objektu ni bilo pravilno določeno se za površino namenjeno
gradnji šteje površina stavbišča obstoječega objekta pomnožena s faktorjem 3,5 ter
– legalizacije objektov če so le ti zavedeni v namenski rabi, ki jo določa predmetni odlok.
57. člen
(gradnje in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih)
K1 in K2 – kmetijska zemljišča
(17) Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustne še:
– agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, sanacije nelegalnih peskokopov, gramoznic in odlagališč
odpadkov v osnovno namensko rabo, vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov in vodnogospodarske
ureditve za ribogojnice, objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– smučarske tekaške proge ter
– vsi posegi na kmetijska zemljišča so dovoljeni le pod pogojem, da investitor pridobi predhodno pozitivno mnenje kmetijsko
svetovalne službe.
G – gozdne površine
(18) Na območjih gozdnih zemljišč so dopustni še:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, sanacije degradiranega prostora, sanacije nelegalnih peskokopov, gramoznic
in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo, krčitve gozdov na podlagi Zakona o gozdovih, objekti za zaščito in reševanje
v naravnih in drugih nesrečah in vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov ter
– vsi posegi na gozdna zemljišča so dovoljeni le pod pogojem, da investitor pridobi predhodno pozitivno mnenje zavoda za
gozdove.
VC – območja vodne infrastrukture
19) Na območjih vodne infrastrukture so dopustni še:
– visokovodni nasipi, zadrževalniki, zbiralniki (umetno jezero za zasneževanje), in objekti za varstvo pred škodljivim
delovanjem voda na ogroženih območjih.
f – območje za potrebe obrambe zunaj naselja
(20) Na območjih za potrebe obrambe zunaj naselja so dopustne:
– dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij.
3.2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
58. člen
(odmiki od parcelnih meja)
(1) Gradnje morajo biti odmaknjene od parcelnih meja toliko, da ni motena sosednja posest in je možno vzdrževanje in raba
objektov v okviru pripadajoče zemljiške parcele.
(2) Odmiki od mej sosednjih zemljišč:
– Nove stavbe in dozidani deli morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni objekti
pa najmanj 1,5 m pod pogojem, da medsebojni odmik objektov ne bo škodljivo vplival na bivalne pogoje sosednjih parcel. Manjši
odmik je dopusten, če to dopuščajo sanitarni in požarno varstveni predpisi, pri tem ni motena sosednja posest in s tem pisno
soglaša mejaš;
– Za odmik objekta od parcelne meje sosednjih zemljišč se šteje najkrajša razdalja med najbolj izpostavljeno točko objekta
in parcelno mejo;
– Pri določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb glede na tipologijo urbanističnega oblikovanja v EUP;
– Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo na mejo zemljiških parcel, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo
o tem pisno sporazumejo;
– Nove stavbe, nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene najmanj 5,0 m, oziroma
v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upravljavci cest ter
– Odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov so določeni tudi v 67. členu tega odloka (gradnje, postavitve in oblikovanja
nezahtevnih in enostavnih objektov).
(3) V primeru stanovanjske gradnje na mestu odstranjenega objekta, pri kateri je odmik od posamezne parcelne meje enak
ali večji, kot je bil pri objektu, ki se nadomešča, izjava lastnika sosednjega zemljišča ni potrebna.
59. člen
(vaška jedra)
V območjih naselbinske dediščine se; ne glede na druga določila odloka; ohranja značilno obstoječo naselbinsko zasnovo
(parcelacijo) in druge varovane elemente (lega objektov, odmiki od sosednjih zemljišč, gostota objektov, razmerje med pozidanim
in nepozidanim prostorom). Pozicija objektov na parceli mora biti v območjih naselbinske dediščine skladna z zazidalno strukturo
naselja. Objekti morajo imeti zagotovljeno odvodnjavanje s strehe na svoji zemljiški parceli.
60. člen
(varnost zračnega prometa)
(1) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je
potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje ministrstva, pristojnega za promet, k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta,
objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. Omejitve veljajo za:
– objekte, inštalacije in naprave, ki so višje od 30,00 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100,00 m ter
– vse objekte, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100,00 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti
nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75,00 m.
(2) Za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,00
m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
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61. člen
(bližina gozda)
(1) Kolikor stavbno zemljišče meji na strnjen gozd je soglasodajalec tudi pristojna gozdno-gospodarska služba.
(2) Objekti se od gozdnega roba umaknejo skladno s pogoji pristojnega upravljavca. Umeščeni naj bodo tako, da zagotavljajo
neoviran dostop do gozdnega zaledja.
3.3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
62. člen
(zmogljivost objektov)
Na vseh območjih enostanovanjskih stavb velja, da sta lahko v njej največ 2 stanovanji, v primeru rekonstrukcije ali
spremembe namembnosti obstoječega objekta, ki se mu ne spreminjajo zunanji gabariti, lahko tudi več, če je znotraj pripadajoče
zemljiške parcele zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, zelenih površin ter ustrezna oskrba z GJI.
3.4. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
63. člen
(velikost in oblikovanje objektov, faktor pozidanosti, izrabe prostora in zelenih površin)
(1) Objekti in prostorske ureditve se ob upoštevanju PIP tega odloka prilagodijo glede na namen posamezne stavbe in so
odvisni od velikosti parcele namenjene gradnji oziroma dopustnega faktorja zazidanosti in minimalno zahtevanih zelenih površin.
(2) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena z:
– največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti (FZ) ter
– najmanjšim predpisanim faktorjem zelenih površin (ZP) na parceli objekta oziroma z največjo višino objektov, ki je določena
s številom nadzemnih etaž.
(3) Kadar je obstoječi faktor zazidanosti (FZ) večji od dovoljene pozidanosti, določenim s tem odlokom, so na obstoječih
objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe
namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.
(4) Na območju stavbnih zemljišč so določeni:

SS
SB
SK
SP

Maksimalni faktor zazidanosti parcele
namenjene gradnji (FZ)
0,40
0,40
0,30
0,30

Minimalni delež zelenih površin (ZP)
20 %
10 %
30 %
40 %

(5) Za območja A, B, C, I in stara vaška jedra se faktor zazidanosti in minimalni delež zelenih površin določi v skladu s
standardi in normativi, ki urejajo posamezno področje. Za obstoječe stavbe, gradnjo istovrstnih in po gabaritih enakih ali manjših
objektov na mestu prej odstranjenega objekta FZ in ZP določene v tem členu niso obvezujoče, pač pa se upošteva standarde in
normative, ki urejajo ta področja.
(6) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja:
– višina novega objekta ne sme presegati višine najvišjega objekta enake namembnosti na območju iste EUP ter
– višina objektov v uličnem nizu EUP se lahko poveča največ do višine kapi sosednje višje stavbe.
(7) Pri določanju barve fasad ni dopustna uporaba kričečih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko
rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in
stavbnega pohištva.
(8) Ob javnih površinah se glavna fasada stavbe oblikuje glede na pomen in značaj javnega prostora. Servisne manipulacijske
površine se ne urejajo ob javnih površinah, kot so pomembnejše ceste in ulice ter parki, trgi, igrišča.
(9) Izvedba kleti je dopustna pri vseh objektih kolikor s tako gradnjo soglašajo pristojni upravljavci prostora.
64. člen
(pogoji glede tipologije stavb)
Za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja je po posameznih podrobnejših namenskih rabah potrebno upoštevati
tipologijo stavb določeno v naslednji preglednici:
Na območju stavbnih zemljišč so glede na tipologijo stavb dopustne:

SSe

SSg
SSb
SK

– hiše vaškega tipa;
– eno in dvostanovanjske prosto stoječe hiše;
– eno in dvostanovanjske hiše sodobne prosto stoječe,
– posebne stavbe;
– večnamenske stavbe.
– eno in dvostanovanjske prosto stoječe hiše;
– dvojčki in hiše v nizu;
– večnamenske stavbe.
– posebne stavbe;
– večnamenske stavbe.
– eno in dvostanovanjske hiše vaškega tipa;
– eno in dvostanovanjske prosto stoječe hiše;
– ne stanovanjske kmetijske stavbe;
– posebne stavbe.

Stran

5948 /

CU
IP
IG
IK
BT
ZS, ZK
A
O

Št.

52 / 11. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

– historična jedra: hiše vaškega tipa, posebne stavbe, večnamenske stavbe in ne stanovanjske stavbe
(v vaških jedrih);
– nova jedra: prosto stoječe hiše, sodobne prosto stoječe hiše, hiše v nizu, stolpiči, posebne stavbe,
večnamenske stavbe.
– posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo;
– svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim.
– svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim.
– posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo;
– svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim;
– ne stanovanjske kmetijske stavbe.
– posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo.
– posebne stavbe malega merila – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno
zasnovo.
– na površinah razpršene poselitve se, glede na tipologijo stavb, smejo umeščati stavbe, ki sodijo k
posamezni podrobnejši namenski rabi (SSe, SK) in svojevrstne stavbe.
– svojevrstne stavbe – pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim;
– posebne stavbe – posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo.
65. člen
(podrobnejši pogoji glede tipologije in arhitekturnega oblikovanja objektov)

Hiša vaškega tipa
(1) Tlorisni gabarit osnovne stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi lomljen v obliki črke
»L« pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugega. S prizidavami se ne sme porušiti zgoraj predpisanega
gabarita.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M oziroma max. višina kapi 7,50 m. Nadzidave stavb se lahko izvaja le do zgoraj
predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavb je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nove
stavbe ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.
(3) Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma več kapne) strehe in lomljene strešine niso
dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. Strešna
kritina je sive barve, izjemoma opečna rdeča, glazirane kritine niso dovoljene. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje
rdeča kritina je ta takrat obvezna. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo.
(4) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in klasičnih frčad (trikotna, hišica ali na plašč). Frčade morajo imeti isti
naklon (razen frčade na plašč) in isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Skupaj ne smejo
preseči polovice dolžine strešine, razen frčade na plašč, ki je lahko tudi daljša.
(5) Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom
(tradicionalna oblika napušča). Kap je dopustno tudi zapreti v vodoravni ravnini, vendar tako, da se debelina kapu ne povečuje.
(6) Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane v razmerjih za katere
so značilne poudarjene vratne in okenske odprtine, ki so pokončne, pravokotne in simetrično razporejene. Vsebujejo lahko lesene
arhitekturne elemente (lesen gang), pod pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja (lahko tudi na
sodoben način). Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki
na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju. Balkonske ograje morajo biti, izvedene z vertikalnimi elementi. Stolpiči, večkotni,
okrogli ali elipsasti izzidki ter okrogli ali elipsasti balkoni niso dovoljeni. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene
z osnovno stavbo. Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Vsiljive, signalne, izstopajoče barve fasad
in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
Prosto stoječa hiša
(1) Tlorisni gabarit osnovne stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave
in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M oziroma max. višina kapi 7,50 m. Nadzidava stavb se lahko izvaja le do zgoraj
predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavbe je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nova
stavba ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.
(3) Strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru
lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45° z upoštevanjem prevladujočega
naklona v prostorski enoti. Strehe nad prizidki morajo imeti enake naklone kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.
Strešna kritina je sive barve, ali barve strehe okoliških stavb (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo
in steklu podobni brezbarvni materiali). S kritino je treba ustvariti drobno teksturo. Nadstreški nad vhodi so lahko tudi enokapni v
minimalnem naklonu.
(4) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad (trikotna, hišica, trapezna ali na plašč). Frčade morajo imeti
isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Frčade (trikotna, hišica) morajo imeti isti naklon
kot osnovna streha, razen frčade na plašč in trapezne, kjer je naklon drugačen in ni predpisan. Skupaj ne smejo preseči polovice
dolžine strešine (trikotna, hišica), razen frčade na plašč in trapezne, ki sta lahko tudi daljši.
5) Arhitekturno oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije morajo upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP
(kvalitetne oblike ograj, napuščev, značilne vratne in okenske odprtine). Vsiljive in barvno izstopajoče fasade, fasadne obloge iz
umetnega kamna in keramičnih ploščic ter gradnja stolpičev ni dovoljena.
Sodobna prosto stoječa hiša
(1) Tlorisni gabarit stavbe ni predpisan, lahko je tudi lomljen ali strukturiran na drugačen način. Dozidave in nadzidave morajo
biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M oziroma max. višina kapi ali venca ravne strehe do 7,50 m, pri čemer mansardni del
z ravno streho ne sme presegati 60 % osnovnega tlorisa stavbe. Pri določanju višine stavbe je potrebno upoštevati tudi vertikalni
gabarit naselja tako, da nova stavba ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.
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(3) Strehe so lahko dvokapnice ali enokapnice, lahko tudi brez napušča, ravne strehe ali sestavljene strehe. Strešna kritina
je sive barve ali barve strehe okoliških stavb (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno, steklo in steklu podobni
brezbarvni materiali).
(4) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Oblikovanje balkonskih ograj in napuščev upošteva sodobne trende oblikovanja, prav tako oblikovanje fasad (večje
zastekljene površine …).
Dvojček
(1) Dvojček je stanovanjska stavba z dvema enakima stanovanjskima enotama, ki se z eno stranico stikata. Dvojček tvori eno
gradbeno telo z dvema ločenima funkcionalnima stanovanjskima enotama in dvema ločenima vhodoma. Dozidave in nadzidave
stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.
(2) Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave stavb so dovoljene, kadar gre
za izboljšanje bivalnega standarda, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali vnos novih dejavnosti.
(3) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M oziroma max. višina kapi 7,50 m. Nadzidave dvojčka so možne za celotno stavbo,
vendar le do predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavbe je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja
tako, da dvojček ne izstopa iz prepoznavne silhuete naselja.
(4) Obliko in naklon strehe ter kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Streha stavbe mora biti
enotno oblikovana. Strehe so dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice, v primeru lomljenega tlorisa. Strešna kritina je sive
barve. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je takrat ta obvezna. Strehe nad prizidki morajo biti v
enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.
(5) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(6) Arhitekturna zasnova dvojčka mora biti enotna. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
Hiše v nizu
(1) Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave stavb so dovoljene samo pri
končnih enotah. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1+M oziroma max. višina kapi 7,50 m. Nadzidave stavb so možne za celoten niz oziroma v
oblikovno usklajenem ritmu vendar le do predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavb je potrebno upoštevati tudi
vertikalni gabarit naselja, tako, da nove stavbe ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.
(3) Obliko in naklon strehe ter kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb morajo biti
enotno oblikovane. Strehe stavb so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa. V naseljih
ali delih naselij z neenotno oblikovanimi strešinami so dovoljene tudi enokapne ali ravne strehe. Šotoraste in lomljene strešine
niso dovoljene. Strešna kritina je sive barve. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina je takrat ta obvezna.
Strehe nad prizidki morajo biti v enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.
(4) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Arhitekturna zasnova niza mora biti enotna. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. V
primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase.
Nestanovanjske kmetijske stavbe
(1) Gospodarska poslopja, hlevi, pomožne kmetijske stavbe morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj
1:1,2. Velja za osnovne stavbe.
(2) Višinski gabarit največ (K)+P+1 oziroma max. višina kapi 10,50 m z možnostjo izrabe podstrešja. Pri določanju višine
objekta je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da objekt ne izstopa iz prepoznavne silhuete naselja. Dozidave
in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
(3) Osnovne strehe so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V primeru lomljenega tlorisa so strehe lahko
sestavljene dvokapnice istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi
splošni podobi naselja.
(4) Naklon streh je dovoljen v razponu od 20° do 45°. Strešna kritina je sive barve. V primerih, da v določenem delu naselja
prevladuje rdeča kritina je ta takrat obvezna. Pritlična dozidava na čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho. Napušči morajo biti
tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, na območju vaške zazidave pa so lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
(5) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(6) Arhitekturno oblikovanje na območju vaške zazidave mora izhajati iz lokalne tradicije. Fasade morajo biti ometane v
svetlih tonih (vsiljive, signalne, izstopajoče barve fasad niso dovoljene), lahko tudi leseni. Fasadne obloge iz umetnega kamna in
keramičnih ploščic niso dovoljene. V primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase.
Posebne stavbe:
(1) Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji stavb (na primer stavbe namenjene večstanovanjskim,
družbenim dejavnostim in druge javne stavbe, stavbe namenjene opravljanju poslovne, storitvene, obrtne, gostinske stavbe, ne
stanovanjske stavbe …).
(2) Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo prekrivati pomembne vedute, pogledov na kvalitetne stavbe in dominante.
Takšen objekt se lahko določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.
(3) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik ali obdelave.
(4) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Arhitekturno oblikovanje mora upoštevati oblikovanje v EUP oziroma ga lahko v kvaliteti tudi presega.
Svojevrstne stavbe:
(1) Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji in tehnologiji za posamezne vrste stavb in običajno
tvorijo velike stavbne mase (industrijske, proizvodne stavbe, skladišča, žage, čistilne naprave …).
(2) Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo prekrivati pomembne vedute, pogledov na kvalitetne stavbe in dominante.
(3) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, praviloma zaključene s fasadnim vencem.
(4) Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Skupna dolžina in oblika ni predpisana.
(5) Arhitekturno oblikovanje večjih stavbnih mas mora biti na fasadi členjeno z vertikalnimi slopi.
Večnamenske stavbe:
Večnamenske stavbe so namenjene različnim namenskim rabam, ki so dopustne v posamezni podrobni namenski rabi.
Arhitekturno oblikovanje teh stavb mora biti skladno z arhitekturnim oblikovanjem drugih stavb v EUP.
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Posebne stavbe malega merila:
Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji posamezne vrste stavb in običajno tvorijo majhne stavbne
mase (spremljajoči objekti za športne dejavnosti, mrliške vežice …). Arhitekturno oblikovanje teh stavb sledi lokalni tradiciji
oblikovanja.
Drvarnice, garaže, steklenjaki, nadstreški, ute, lope …
Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreški, ute in lope, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti, je potrebno upoštevati
naslednje pogoje za oblikovanje:
– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2, razen, kadar se objekt dozida k osnovni stavbi. V tem
primeru je potrebno upoštevati določila za osnovni objekt;
– višinski gabarit stavbe je pritličen, podstrešje je lahko izkoriščeno, vendar ne za stanovanjske namene;
– streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo. Strešni naklon je lahko
drugačen (npr. ravna streha, minimalni naklon, enokapna streha …) le v primeru, da zaradi funkcionalnosti tem pogojem ni mogoče
zadostiti, kar je potrebno posebej utemeljiti ter
– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, oziroma enaki kot pri osnovnem objektu.
66. člen
(zasaditve in urejanje odprtih površin)
(1) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici objektov
v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati visoko alergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove
ali druge dele.
(2) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le v primerih, ko ni
možno drugačno zavarovanje brežin. Oporni zidovi se ozelenijo, razen v primerih, ko to tehnično ni izvedljivo.
(3) Materiali in oblikovanje javnih tlakovanih površin mora biti usklajeno z arhitekturo objektov, urbano opremo in drugimi
zunanjimi ureditvami.
(4) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material ter
urediti okolico.
(5) Na območju naselij se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja.
(6) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa kakovostna drevesa, ki imajo pomembno vlogo v prostoru,
se odstranjena drevesa nadomestijo na območju zemljiške parcele novega objekta v skladu z njegovo namembnostjo in obsegom
zelenih površin na parceli.
(7) Dostopne poti in funkcionalne površine se prilagajajo terenu tako, da je treba urediti čim manj vkopov in nasipov ter drugih
vidno izpostavljenih posegov.
(8) Urejanje javnih zelenih površin in krajinskih ureditev se izvaja na podlagi projektne dokumentacije, kjer se upošteva:
značilnosti terena, rastiščne pogoje, osončenost, oblikovno skladnost z okolico, programsko ustreznost glede na skupine
uporabnikov prostora, zahteve iz predpisov, ki urejajo izbor materialov, rastlin itd.
67. člen
(gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se razvrščajo skladno s predpisom, ki ureja tovrstne objekte. Gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov je dopustna, kadar objekti izpolnjujejo splošne PIP iz tega člena ter PIP za PNR.
(2) Objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kolikor so tik ob osnovni stavbi morajo
biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha
ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
(3) Za samostojno stoječe stavbe veljajo oblikovna merila kot za osnovno stavbo oziroma veljajo oblikovna merila za
ureditveno enoto v kateri ali blizu katere se objekt nahaja.
(4) Streha pri nadstreških, garažah, vetrolovih, zimskih vrtovih je lahko ravna, ukrivljena ali v minimalnem naklonu.
(5) Objekti majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave morajo biti postavljeni na zemljiških parcelah, ki
pripadajo osnovni stavbi. Lahko se zgradi največ po en objekt iste vrste, kar ne velja za garaže in nadstreške, ki pri enostanovanjski
stavbi v skupni površini ne smejo presegati 50 m2. Na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje
zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma
imajo skupne konstrukcijske elemente. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,50 m, s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča tudi bliže.
(6) Ograje: Pri ograjevanju parcel se upošteva tip in material značilnih obstoječih ograj. Med sosedske ograje v naseljih ne
smejo presegati 1,80 m. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljene najmanj 0,50 m, ob pisnem soglasju lastnika ali
lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši, oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo. Vstopna in uvozna vrata
se obvezno odpirajo (če niso drsna) proti zemljiških parceli in ne proti cesti. V križiščih in priključkih na javno cesto ograje ne smejo
ovirati preglednega trikotnika. Če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev ograje treba pridobiti soglasje upravljavca
javne ceste. Protihrupne ograje se na območjih naselij lahko gradijo tudi višje do 1,80 m le na podlagi dokazanega preseganja
dopustne ravni hrupa.
(7) Podporni zidovi: Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovane oziroma obdelane z naravnimi materiali
in ozelenjene. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljene najmanj 0,50 m. Ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov
sosednjega zemljišča, je lahko odmik tudi manjši, oziroma se škarpe in zidove lahko postavi na posestno mejo.
(8) Pomožni infrastrukturni objekti (tudi mala ČN, greznica, rezervoar) morajo biti postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega
objekta, neposredno poleg njega ali pod površino. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,50 m, ob pisnem
soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši, oziroma se te objekta lahko postavi na posestno
mejo.
(9) Oblikovanje in uporaba materialov pri gradnjah pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, kot so: postavitev kozolcev,
kmečkih lop, pastirskih stanov, grajenih rastlinjakov, skednjev, senikov, kašč, kleti, pokritih skladišč, grajenih ograj, mora upoštevati
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lokalno tradicijo. Tlorisna zasnova mora biti podolgovata v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Sleme strehe mora biti v smeri daljše
stranice, strešni naklon pa med 20° in 45°, kritina je sive barve ali prilagojena sosednjim stavbam. Objekti so lahko zgrajeni v
leseni ali zidani izvedbi. Od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,50 m, razen obore za rejo divjadi in ograje
za pašo živine, ki morata biti od sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 0,50 m. Na območju gozdnih zemljiščih ni dovoljeno
postavljati rastlinjakov, kozolcev in molzišč. Postavitev ograj pa je dovoljena le za zaščito mladovja ali varstva gozdov pred divjadjo
ter za zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih
spomenikov ali znanstveno raziskovalnih proučevanj. Za postavitev ograje je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne gozdarske
službe. Postavitev zidanih ograj na območju gozdnih zemljišč ni dovoljena. Čebelnjaki zunaj območij kmetij so lahko prenosni
ali postavljeni na točkovnih temeljih. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelarske
svetovalne službe. Za vodno zajetje, vrtino oziroma vodnjak mora biti, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami,
pridobljeno vodno dovoljenje za namakanje kmetijskih zemljišč.
(10) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno
dostopna. Priključeni morajo biti na razpoložljive že obstoječe priključke objektov javne gospodarske infrastrukture. Začasni objekt,
namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za čas turistične sezone ali za čas prireditve. Odprti sezonski gostinski
vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se v primeru intervencije lahko odstrani.
(11) Kolikor oblikovanje posameznih enostavnih in nezahtevnih objektov s tem odlokom ni posebej opredeljeno, se smiselno
upoštevajo oblikovalski pogoji drugih objektov v posamezni enoti urejanja prostora.
68. člen
(oblikovne poteze v krajini)
(1) Gozdne robove, živice, drevesa, skupine dreves, naravne oblike terena ter kulturne terase je treba ohranjati in varovati
tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru. Ohranja se površinske geomorfološke značilnosti in
posebnosti.
(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč, pri kmetijskih agromelioracijah, je treba ohranjati pasove vegetacije in posamezna
debelejša drevesa ali skupine dreves, ter značilno strukturo kulturne krajine. Pri poseganju v gozdni rob, je treba rob ponovno
vzpostaviti in zaščititi.
(3) Pri urejanju vodotokov je treba ohranjati naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, je treba ohranjati
obstoječo strugo vodotoka (meandri) z obvodno vegetacijo ali po posegu ponovno zasaditi avtohtono vegetacijo. Ureditve
vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.
(4) Brežine, nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo in zasaditi. V primeru
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabiti take elemente ali zgraditi objekte za zavarovanje, ki
omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. Izven naselij je treba za ozelenitev uporabljati
avtohtone vrste.
69. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest morajo biti urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih voznih
površin. Na ožinah, kjer odmiki med obstoječimi objekti ne omogočajo normalne izvedbe peš in voznih površin, se uredi minimalna
širina za pešce (najmanj 0,60 m) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa se prilagodi ožini in lokalno zoži.
(2) Površine za pešce se urejajo brez robov z enovito in zvezno površino, ki je ugodna za peš hojo, s poglobljenimi robniki
ob prehodih za pešce. Površine tlakov se izvede z materiali oziroma površinsko obdelavo proti drsenju. Stopnice in drugi robovi
morajo biti dobro vidni.
(3) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo biti
urejene s travnatimi brežinami. Ureditve površin in drugi posegi na višje ležečih zemljiščih morajo biti izvedeni tako, da se preprečijo
negativni vplivi na nižje ležeče površine.
70. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)
(1) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje in visoka vegetacija. Zagotovljena
mora biti ureditev odvajanja padavinskih voda iz utrjenih površin, preko lovilcev olj in usedalnikov v površinske vodotoke oziroma
na ponikanje.
(2) Pri gradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti stavb je treba na zemljišču zagotoviti zadostne parkirne
površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, tako za stanovalce, kakor tudi za zaposlene in obiskovalce. Če ni zadosti
prostora za parkirišča na lastnem zemljišču, je treba urediti parkirišče pogodbeno na drugem zemljišču. Parkirne in manipulativne
površine morajo biti s predpisanimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste različni ter fizično ločene od cestnega sveta.
(3) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje
vozil na javno cesto.
(4) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij se fizično omejijo z zasaditvijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje.
(5) Pri izračunu parkirnih mest je treba, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število PM:
stanovanjske stavbe
2PM/ enoto;
trgovine, poslovno
1PM/30 m neto tlorisa;
gostilna
1PM/dve mizi.
Za ostale dejavnosti in namenske rabe se upoštevajo interni predpisi za ta področja.
(6) Omenjeno določilo ne velja v EUP strnjenih jeder. Parkirna mesta se lahko zagotovijo tudi izven pripadajočega zemljišča
k objektu.
(7) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
71. člen
(oblikovanje površin zunaj naselij)
(1) Pri urejanju vodotokov je treba upoštevati ohranjanje naravnih značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, je treba
ohranjati obstoječo strugo vodotoka (meandri) z obvodno vegetacijo ali po posegu ponovno zasaditi avtohtono vegetacijo. Ureditve
vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov.
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(2) Brežin se ne sme betonirati in urejati s kamnometi ali skalometi. Uporablja se sodobne ekoremediacijske tehnike kot so
vrbovi popleti, zvitki iz geotekstila v obliki sendviča ali lesenimi kaštami.
(3) Brežine, nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V primeru
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabiti take elemente ali zgraditi objekte za zavarovanje, ki
omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. Izven naselij je treba za ozelenitev uporabljati
samonikle vrste.
(4) Pri urejanju kmetijskih zemljišč, pri kmetijskih agromelioracijah, je treba ohranjati pasove vegetacije in posamezna
debelejša drevesa ali skupine dreves.
(5) Pri poseganju v gozdni rob, je treba rob ponovno vzpostaviti in zaščititi.
(6) Ohranjati je treba površinske geomorfološke značilnosti in posebnosti.
(7) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih in dostopnih cest se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti
ravnovesja na nestabilnih tleh ter preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov.
3.5. Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
72. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji
oziroma je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin,
ki bodo služile takšnemu objektu.
(2) Velikost zemljiških parcel namenjenih gradnji je za stanovanjske stavbe minimalno 400 m2. Omenjeno določilo z
upoštevanjem drugih urbanističnih določb ne velja za rekonstrukcije, dozidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov in
v primeru gradnje novih, po gabaritih enakih ali manjših objektov na mestu prej odstranjenega objekta.
(3) Pri ne stanovanjskih stavbah, stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), proizvodnih stavbah
(P), industrijskih stavbah (I) in drugih stavbah, se velikost parcele namenjene gradnji določi na osnovi prostorskih značilnosti in
zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in
zmogljivosti objektov iz tega odloka.
(4) Ne glede na zgoraj navedena določila, je drugačna delitev parcel možna za potrebe gradnje GJI.
(5) Pri obstoječih stavbah se za parcelo namenjeno gradnji šteje tisti del zemljišča, ki je bil z ustrezno upravno ali sodno
odločbo določen kot zemljišče, ki pripada k osnovnemu objektu.
(6) Na stavbnih zemljiščih se obstoječim stavbam, vključno s stavbami v etažni lastnini, ki še nimajo določenega zemljišča,
ki pripada osnovnemu objektu, le-ta določi na podlagi dejanske rabe zemljišča (zemljišče, ki je neposredno namenjeno za redno
rabo stavbe) pod pogojem, da se ohrani funkcija vseh javnih površin.
(7) Delitev zemljiških parcel, za oblikovanje novih zemljiških parcel, je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo
na podlagi določil tega odloka in da je za vse parcele možno zagotoviti dostop do javne ceste.
(8) V območju z dvema ali več stavbami v etažni lastnini, ki še nimajo določenega zemljišča, ki pripada osnovnim stavbam, se
vsaki stavbi določi minimalni delež pripadajočega zemljišča v velikosti, ki omogoča njeno normalno vzdrževanje, ostalo zemljišče
v območju pa predstavlja skupno rabo (pripadajoče zemljišče k več stavbam) vseh etažnih lastnikov, pod pogojem, da se ohrani
funkcija vseh javnih površin. Na površinah skupne rabe so dovoljene le gradnje in ureditve, ki izboljšujejo kvaliteto bivanja vseh
uporabnikov (parkirišča, zbirni centri ali zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov, otroška igrišča, površine za počitek in
druženje) ob upoštevanju minimalnega deleža zelenih površin.
(9) Komasacije zemljišč so možne na vseh zemljiščih, skladno s predpisi, ki urejajo komasacije zemljišč. Kolikor meja
digitalnega katastra odstopa, je potrebno upoštevati potek meje v naravi.
3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
73. člen
(pogoji za komunalno urejanje in gradnjo GJI)
(1) Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno
opremo. Le ta obsega dostop na javno pot, oskrbo z energijo, oskrbo z vodo in urejeno odvajanje odpadnih voda.
(2) V novih območjih za gradnjo, kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna šele
po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture, oziroma sočasno (pred izdajo GD za posamezen objekt).
(3) Infrastrukturni vodi morajo potekati praviloma v cestnem svetu in morajo biti med seboj usklajeni, če je to možno morajo
potekati v skupnih koridorjih. Zemljišča tras podzemnih vodov je treba po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni
material, teren pa vzpostavi v prvotno oziroma načrtovano stanje.
(4) Nadzemni komunalni in energetski objekti in naprave morajo biti postavljeni nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih
prostorih naselja, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine. Objekti morajo biti ustrezno
arhitekturno oblikovani. Pri umeščanju objektov se v največji možni meri izogiba območjem kulturne dediščine ter drugim območjem
in prvinam, pomembnim za prepoznavnost, naravnim vrednotam in najpomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oziroma
posebnih varstvenih območij.
74. člen
(pogoji glede oskrbe z vodo)
(1) Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje
v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna,
se lahko na podlagi mnenja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z
vodo, kot so: lastno zajetje, kapnica ter cisterna.
(2) Na vodovodnem omrežju se zgradi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo. V območjih, kjer na ta
način ni mogoče zagotoviti zadostnih količin požarne vode je potrebno urediti požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim
vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

5953

(3) Požarna varnost objektov se lahko zagotavlja tudi s sistemom podzemnih ali nadzemnih hidrantov. Hidrante je potrebno
umeščati zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.
75. člen
(pogoji glede zbiranja, odvajanja ter čiščenja odpadnih voda)
(1) Za posamezna naselja ali zaključene celote naselja se načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu
s končnimi dispozicijami. Kanalizacijo odpadnih voda se vodi na lokalne čistilne naprave oziroma na centralno čistilno napravo.
(2) Vsi objekti se morajo priključiti na obstoječo oziroma novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Po izgradnji kanalizacijskega
omrežja se objekti obvezno priključijo na kanalizacijo mimo greznic, ki jih je treba izprazniti.
(3) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje,
ali kjer je kanalizacijsko omrežje zgrajeno, priključitev nanj pa tehnično ni izvedljiva, je treba odvajati v male čistilne naprave ali
neprepustne greznice.
(4) Naselje ali del naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na
1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, mora biti opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje odpadne vode, če celotna
obremenitev, ki tam nastaja, presega 50 PE. Na obravnavanem območju morajo biti vsi objekti priključeni na zgrajeno omrežje
fekalne kanalizacije, pod pogoji upravljavca javne kanalizacije.
(5) Male čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe za odvajanje in
čiščenje odpadne vode.
(6) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za
odvodnjavanje javnih površin. Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z
veljavnimi predpisi.
(7) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi, je možno priključiti na javno kanalizacijo, kolikor so
predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja. Če se te ne priključujejo na javno kanalizacijo se morajo, skladno
z veljavno področno zakonodajo, odvajati na ČN.
76. člen
(pogoji glede ravnanja in odlaganja odpadkov)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno s področnimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo. Za ločeno zbiranje odpadkov se, v skladu z občinskimi
predpisi, v posameznih območjih, na primerno dostopnih mestih, locira ekološke otoke. Odjemna mesta s kontejnerji in zabojniki v
naseljih morajo biti urejena na vizualno ne izpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno
čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad in steklovino morajo biti v naseljih postavljena v bližino trgovin ali parkirnih površin.
Zbirna mesta morajo biti dostopna vozilom za odvoz.
(2) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga
določajo veljavni predpisi. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
(3) Kontejnerje za komunalne odpadke in ekološke otoke se zaščiti tako, da je onemogočen dostop medvedu oziroma se
uporabi kontejnerje, ki jih medved ne more odpreti. Organskih odpadkov, ki bi lahko privabili velike zveri, se ne odlaga.
(4) Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov, oziroma se jih ustrezno predela.
77. člen
(pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro)
(1) Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je potrebno v varovalnem pasu ceste pridobiti projektne pogoje in soglasje
pristojnega državnega oziroma občinskega organa.
(2) Pri gradnji in urejanju prometnih površin je treba upoštevati, da:
– je minimalna širina občinskih cest oziroma ulic 4,50 m;
– slepe ceste niso dovoljene. Izjemoma je slepa cesta možna, kolikor ima na zaključku ceste urejeno obračališče;
– je ob gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževalnih delih na cesti treba istočasno izvesti kompleksno prenovo komunalnih in drugih
objektov in napeljav;
– morajo biti hodniki za pešce zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov in morajo imeti ob prehodih za pešce poglobljene
robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam;
– se ob regionalnih, lokalnih ter krajevnih cestah lahko izvedejo kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti
in razpoložljivost zemljišč se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles;
– je ob javnih cestah na prometnih površinah izven vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, parkirišča in počivališča
ter
– je postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu ob državnih in
lokalnih cestah zunaj naselij prepovedano.
(3) Varovalni pasovi in rezervati cest:
– zaradi preprečitve škodljivih vplivov gradenj in prostorskih ureditev v prostor ob cesti, na cesto in promet na njej, je ob javnih
cestah določen varovalni pas v katerem je raba prostora omejena;
– varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in sega na vsako stran ceste ali poti;
– varovalni pasovi so opredeljeni v resornih predpisih;
– za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je treba v varovalnem pasu ceste pridobiti soglasje pristojnih upravljavcev.
78. člen
(pogoji glede gradnje in ureditve kolesarskih poti)
(1) Kolesarski pas poteka ob vozišču in je od ostalega vozišča ločen z vzdolžno neprekinjeno črto.
(2) Kolesarska steza poteka ob vozišču motornega prometa in je nivojsko ločena od vozišča. Poteka tudi ob hodniku za pešce.
(3) Kolesarska pot poteka neodvisno od ostale cestne mreže in je s predpisano signalizacijo označena kot javna cesta, ki je
namenjena izključno vožnji kolesarjev.

Stran

5954 /

Št.

52 / 11. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

(4) Izven naselja se uredi, v odvisnosti od prostorskih možnosti in hitrosti ter gostote prometa, kolesarski pas ali kolesarska
pot, v naselju pa kolesarski pas ali kolesarska steza. Minimalna širina za vožnjo enega kolesa je 1,00 m.
79. člen
(pogoji glede železniškega prometa)
Za vse posege v varovalni pas železnice je treba upoštevati predpise, ki urejajo varnost v železniškem prometu in urejajo
pogoje za graditev gradbenih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in ostale podzakonske
akte.
80. člen
(pogoji glede oskrbe z električno energijo)
(1) Pri lociranju objektov in naprav je treba upoštevati stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane
odmike in pogoje upravljavca. Objekte je treba priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne
energije.
(2) Pri grajenih in prostorskih ureditvah je treba, za določeni napetostni nivo, upoštevati elektroenergetske koridorje, ki
znašajo:
– kablovod 20 kV
– daljnovod 10, 20 kV

8,00 m (2x4,00 m od osi kablovoda)
20,00 m (2x10,00 m od osi daljnovoda).

(3) Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov in kablovodov je treba izdelati ustrezno dokumentacijo
in pridobiti soglasje pristojnega upravljavca.
(4) Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je treba predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetskega polja, ki so določene v področni
zakonodaji.
(5) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov, oziroma na območjih, kjer je napetost nezadostna, je treba
izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne srednje
napetostne vode.
(6) Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine ter
okoliških objektov. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja.
(7) Gradnja sistemov za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih
zemljiških parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru.
81. člen
(pogoji glede navezovanja na telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)
(1) Novo telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: TK) in druga telekomunikacijska kabelska omrežja se izvedejo
z zemeljskimi kabli. Prečkanje TK kablov z drugo infrastrukturo se izvede v zaščitnih ceveh.
(2) Oddajnike za potrebe mobilnih komunikacij je treba locirati na vizualno manj izpostavljenih in nedominantnih lokacijah,
prav tako ne v smeri kakovostnih pogledov na naravne ali ustvarjene dominante ter na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na
zdravje ljudi. V urbanih območjih je treba izkoristiti območja in objekte, namenjene proizvodni in poslovni dejavnosti. Na območja
zavarovane narave in kulture se te naprave postavlja le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje
pridobilo ta status.
(3) Pri umeščanju relejnih stolpov, baznih postaj in telekomunikacijskih stolpov je potrebno upoštevati predpise s področja
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
3.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
82. člen
(pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine)
(1) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem.
(3) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne
dediščine z vplivnim območjem, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje za posege, ki jih izda
organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(4) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo
kulturne dediščine.
(5) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in
ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov,
vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
(6) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka upoštevati
tudi pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine.
(7) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(8) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine.
(9) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote
ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za
posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
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(10) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova;
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli);
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora;
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico;
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.) ter
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(11) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov);
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote);
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.);
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.);
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja;
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina);
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega) ter
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(12) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije;
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin ter
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
(13) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine);
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij;
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč);
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva ter
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(14) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta,
pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na
lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo
kulturne dediščine.
(15) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline.
Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege, je treba:
– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti
predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi
gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba ter
– v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave
najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN.
(16) Za vsako načrtovanje ali gradnjo nezahtevnih ali enostavnih objektov na območju kulturne dediščine je potrebno pridobiti
kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje.
(17) Usmeritve za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– drvarnica – mora imeti podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, dvokapno streho z naklonom 40°–45°, opečno
kritino – izjemoma, če ne vpliva na varovane lastnosti enote, so možna tudi odstopanja;
– garaža – prvenstveno je treba zagotavljati njihovo vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske) oziroma
v obliki nadkritih parkirnih mest;
– lopa – možna le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše z vrtom – potrebna predhodna preveritev nemoteče
vključitve v prostor, biti mora lesena;
– nadstrešek – možen le, če to dopušča značaj objekta ali odrtega prostora;
– bazen – znotraj historičnih naselbinskih jeder in na območjih dediščinske kulturne krajine načeloma ni dopusten – sicer je
potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor;
– steklenjaki in rastlinjaki – niso dovoljeni v območjih naselbinske dediščine in dediščinske kulturne krajine;
– rezervoar – potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, načeloma naj bo omejen z ne izstopajočo živo
mejo;
– uta oziroma senčnica – potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena;
– ograje – v naselbinski dediščini načeloma ni prisotna, izjemoma v obliki, kot kaže morfološka analiza naselja, v ostalih
območjih dediščine se izvede v naravnih materialih (ali žična, ki je lahko prepletena z živo mejo), na območjih dediščinske kulturne
krajine ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča ni sprejemljiva.
(18) Usmeritve za gradnjo infrastrukturnih objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– objekt javne razsvetljave – v območjih naselbinske dediščine izbrati svetila primerne velikosti – ne višjih od slemen objektov,
izdelana mora biti celostna podoba;
– pločnik in kolesarska steza ob vozišču – v naselbinski dediščini preveriti prostorske možnosti – »utapljanje« vhodov v
historične stavbe ni dopustno;
– avtobusno postajališče – na območju celotne občine izven mesta naj bo izdelana celostna podoba postajališč in druge
opreme;
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje – v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih vode speljati
podzemno, razen če gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest ipd.;
– transformatorska postaja – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine, če to ni možno naj bo čim bolj
neopazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante;
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine (primerna lokacija – npr.
trgovina, bencinska postaja);
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– sekundarno telekomunikacijsko omrežje in bazne postaje – praviloma naj se izogibajo objektom in območjem kulturne
dediščine; če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem robu; umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če
to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma
drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo;
– objekt s hidroforno postajo oziroma črpališčem – izogibati se je potrebno objektom in območjem kulturne dediščine. Če je
postavitev neizogibna, naj bo črpališče na neizpostavljenem mestu, obdanem z živico;
– montažna greznica – naj bo po postavitvi zatravljena;
– mala tipska čistilna naprava – območje postavitve ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho,
umaknjen na ne izpostavljeno mesto;
– ekološki otoki morajo biti čim bolj zakriti in nevpadljivi, ter vključeni v celostno podobo urbane opreme v okolici.
(19) Usmeritve za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– čebelnjak – sledijo naj tradicionalnemu vzoru;
– gnojišče, gnojna jama – ograda ne sme presegati 1,30 m, locirano je lahko le v okviru domačije, v neposredni bližini hleva;
– gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras;
– gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati celostno podobo učnih tabel;
– kozolec – dopustna je postavitev regionalno značilnih kozolcev: toplar, nizki toplar, enojni kozolec, vzporedni enojni kozolec;
zaželeno je predvsem ohranjanje obstoječih;
– kmečka lopa – v območjih kulturne dediščine je postavitev dovoljena le v okviru kmečkega gospodarstva;
– poljska pot – naj bo peščena, oziroma naj se utrdi le po kolesnicah (asfalt in tlakovci niso dopustni);
– silos – je dovoljen samo v horizontalni obliki in le v okviru kmečkega gospodarstva;
– skedenj – dopustna je postavitev regionalno značilnih skednjev.
(20) Usmeritve za gradnjo začasnih objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine lahko načrtujejo le v okviru priprave
celostnega urejanja določenega območja;
– začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine;
– začasni objekti za skladiščenje v območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.
(21) Usmeritve za gradnjo vadbenih objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– dopustni so le v sklopu obstoječih učno – vzgojnih objektov;
– montažni napihljivi šotori v območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.
(22) Usmeritve za gradnjo spominskih obeležij, vodnjakov in postavitve skulptur v območjih in vplivnih območjih kulturne
dediščine:
– pred postavitvijo spominskih obeležij v območjih kulturne dediščine je treba izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti
vpliv na obstoječo kulturno dediščino.
(23) Usmeritve za urbano opremo v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– v območjih kulturne dediščine je treba urbano opremo načrtovati celostno;
– čakalnice in kolesarnice naj bodo prilagojene okolju (mestnemu ali vaškemu) in celostni podobi urbane opreme (postajališča,
ekološki otoki, kioski ipd.);
– objekt za oglaševanje – na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti)
postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, za krajevna obvestila se uporabljajo lesene table;
– transparent – na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) postavljanje
transparentov načeloma ni dovoljeno; dovoljeni so na posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma naselju; te
lokacije ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante;
– večnamenski kiosk – v območju kulturne dediščine niso dopustni – v ta namen se lahko uporabljajo obstoječi opuščeni
objekti kulturne dediščine.
(24) Označevanje kulturne dediščine naj poteka v skladu z obstoječim pravilnikom za označevanje kulturnih spomenikov in
v soglasju s pristojno enoto ZVKDS ter v skladu z pravilnikom o prometni signalizaciji.
(25) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij mora zadoščati tudi naslednjim merilom: ne sme ogrožati kulturne dediščine
in njene prostorske pojavnosti; upoštevati je treba obstoječi vzorec razporeditve in velikosti objektov. Sprememba namembnosti
objektov v območjih kulturne dediščine je možna le ob ohranitvi dediščinskih lastnosti.
(26) Kot območja z omejitvami za področje varstva kulturne dediščine se obravnavajo predvsem potresna območja, območja
požarne ogroženosti in ogrožena območja po predpisih o vodah. V primerih sanacije naravnih in drugih nesreč se za rekonstrukcijo
ali gradnjo novih objektov, ki v celoti ohranjajo namembnost, gabarite in izgled poškodovanih objektov na istih lokacijah, omogoči
pridobitev gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku. Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih
nesrečah se praviloma izvedejo najnujnejši ukrepi. Pri tem se v največji možni meri omogočajo nadaljnji naravni procesi razen, če
bi to ogrožalo obstoječa naselja in varovane enote kulturne dediščine.
(27) Na območjih varstva kulturne dediščine in v kulturni krajini širšega območja, kjer se kmetijske površine pojavljajo
fragmentarno in mejijo na gozdni rob, se praviloma ohranja obstoječ obseg kmetijskih zemljišč, kot pomemben element kulturne
krajine. Ohranjati je treba značilnost v naravi ohranjenih starih zemljiških razdelitev (npr. na celke, grude, delce in proge) pasaste
parcelne strukture, vegetacijske prvine (obmejki, osamela drevesa, nižinski gozd), členitev prostora in značilne tradicionalne stavbe
oziroma gospodarska poslopja, razmeščena v krajini (kozolci, skednji itd.) v njihovi izvirni postavitvi, velikosti ter rabi.
(28) Pri načrtovanju infrastrukture za potrebe obrambnih dejavnosti se posebna pozornost nameni ustrezni prostorski
umestitvi, zmanjšanju vplivov in potrebnih varnostnih odmikov od pomembnejše kulturne dediščine.
(29) Pri načrtovanju v območjih turizma in rekreacije je potrebno omogočiti dostop javnosti do kulturnih spomenikov. V
območja kulturne dediščine se lahko poleg prvotnih funkcij umeščajo tudi tista, ki služijo turistični dejavnosti ali jo dopolnjujejo.
83. člen
(pogoji glede ohranjanja narave)
(1) Za gradnje in prostorske ureditve, ki lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanje in vzdrževanje naravnih vrednot ali
zavarovanih območij, je treba predhodno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varovanje narave.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Podrobnejše usmeritve in ukrepi so določeni v smernicah Zavoda RS za varstvo
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narave, OE Ljubljana, ki se hranijo na sedežu občine. Poleg tega se na stavbnih zemljiščih, ki se nahajajo znotraj varovanih območij
narave, čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo prilagodi biološkem ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del s hrupno
mehanizacijo (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.
84. člen
(pogoji glede varstva zraka)
Za varstvo zraka je treba pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da
pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
85. člen
(pogoji glede varstva tal)
(1) Na območjih skladišč tekočih goriv in drugih nevarnih snovi morajo biti ureditve izvedene na način, ki onemogoča izliv v
vodotoke, direktno v podtalnico ali kanalizacijo.
(2) Pri gradnji objektov je treba rodovitni del tal ločiti od nerodovitnega, humus pa se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje
kmetijskih zemljišč. Odpadni del izkopane zemljine se odpelje na deponijo.
86. člen
(pogoji glede varstva voda)
(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah in za
požarno varnost. Odvajanje odpadne padavinske vode se pred ponikanjem vodi preko lovilcev olj.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen posegov, ki jih dovoljuje zakon s področja
urejanja voda ter s soglasjem pristojnega organa za upravljanje z vodami.
(3) Oddajanje toplote v površinske in podzemne vode ali odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo
na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi s področja varstva okolja.
(4) Prepovedano je odlaganje odvečnega odkopnega materiala, odpadnega gradbenega materiala ali zemlje v struge
vodotokov ali na poplavna območja.
(5) Za vsak poseg, ki bi lahko začasno ali trajno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda organ pristojen za upravljanje z vodami.
(6) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, se lahko izvajajo rekonstrukcije,
spremembe namembnosti ali nadomestne gradnje le če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost;
– se s tem ne poslabšuje stanje voda;
– je omogočeno izvajanje javnih služb;
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda;
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami ter
– se z rekonstrukcijo ali nadometno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
87. člen
(pogoji glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Na potencialno ogroženih območjih se uveljavlja prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe
(npr. orientacija stavb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.), tako da se preprečijo
oziroma zmanjšajo morebitne posledice ter omogoči zaščita, reševanje (evakuacije) in pomoč, za obstoječa območja s strnjeno
poselitvijo na ogroženih območjih pa se zagotovi izvedba ustreznih varnostnih ukrepov.
(2) Na območjih, ki so ogrožena zaradi dejavnosti proizvodnje in skladiščenja nevarnih snovi, predvsem na območjih znotraj
in v bližini koridorjev prevoza nevarnih snovi na cestnem omrežju, je treba razvoj naselij načrtovati in urejati tako, da prebivalci
in njihovo premoženje niso ogroženi. Pri načrtovanju prostorskega razvoja naselij se ne posega na območja, ki so potencialno
ogrožena zaradi nesreč z nevarnimi snovmi.
(3) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi na površinah obstoječega
pokopališča. Ruševine se odložijo na območju samo saniranih kopov (Ohonica, Zabočevo). Ob množičnem poginu živali se
kadavri pokopavajo za bencinsko črpalko na območju kmetijskih zemljišč pod viaduktom. Območja za evakuacijo prebivalstva
in za začasno nastanitev prebivalcev so površine nogometnega igrišča. Heliport je predviden na lokaciji zelenih površin ob šoli.
Lokacija za sprejem mednarodne pomoči je predvidena na utrjenih površinah ob šoli.
88. člen
(pogoji za prostorski razvoj na poplavnih in erozijskih območjih)
(1) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dovoljeni so posegi, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda ob soglasju pristojnega ministrstva.
1.1 Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so
sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja
prostora opozorilna karta poplav.
1.2. Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve
za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba
posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati
celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v
prostor oziroma sočasno z njo.
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1.3. Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in
vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in
ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. Ta določila veljajo tudi na enotah urejanja prostora DO1/16, BO1/44 in BO4/20.
1.4. Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah,
pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
1.5. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.
(2) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov;
– ogoljevanje površin;
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo
nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije;
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer;
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov;
– zasipanje z odkopnim ali odpadnim materialom;
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge ter
– vlačenje lesa.
(3) Na območjih zahtevnejših zaščitnih ukrepov, na žariščih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih
zemljiščih je za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, treba predhodno pridobiti
geološko mnenje in pred izdajo oziroma v sklopu dovoljenja za gradnjo izvesti predpisano sanacijo brežine.
89. člen
(prostorski pogoji za gradnje na območjih potresne ogroženosti)
Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu z zahtevami za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po
MSC lestvici. Po karti potresne nevarnosti, ki je prikazana v Atlasu okolja Agencije RS za okolje, je severni del občine v območju
projektnega pospeška tal 0.225 (g), južni del pa v območju projektnega pospeška tal 0.2 (g).
3.8. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
90. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)
(1) Za vse posege, razen za rekonstrukcije in spremembe namembnosti, je potrebno stanovanjskim bivalnim prostorom
zagotoviti minimalno osončenje, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Morebitna ustreznost se (v primeru spornosti) dokazuje z elaboratom osenčenja, iz katerega mora biti na fasadah
prizadetih objektov razviden potek senc na dan 21. 12., 21. 3. in 23. 9., in sicer ločeno zaradi reliefa in vpliva objektov.
(3) Bivalni prostori v stanovanjskih stavbah, na katere vpliva osenčenje, morajo biti osončeni:
– 21. 12.
1h
– 21. 3. in 23 .9.
3 h.
91. člen
(zdravstvene zahteve v zvezi z varstvom pred hrupom ter kvaliteto bivanja)
(1) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu pred
hrupom. Za posamezna območja osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe veljajo naslednje stopnje varstva pred hrupom:
– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na mirnem območju na prostem, ki obsega zavarovana območja v
skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju ter območij cest;
– II. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: SS, BT;
– III. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: SK, CU, ZS, ZK, A, VC;
– IV. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: IP, IG, IK, PC, PŽ, O in K1, K2, G in f.
1.1. Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov
načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, z zaščito oken ali fasade.
1.2. Za prireditve si je potrebno pridobiti soglasje pristojnih občinskih služb, ob upoštevanju zahtev iz področnih predpisov o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
1.3. Novogradnje, rekonstrukcije objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom, oziroma ne smejo
povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.
1.4. Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo
ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o
varstvu pred hrupom.
(2) Pri osvetljevanju javnih površin in objektov je za preprečevanje svetlobnega onesnaženja objektov z varovanimi prostori
potrebno upoštevati majne vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(3) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih
površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne
vrednosti 44,5 kWh oziroma 5,5 kWh na prebivalca Republike Slovenije.
3.1. Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,
je enak 0 % (izjema je osvetlitev kulturnih spomenikov).
(4) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja (EMS), ne sme presegati
obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja z namensko rabo: S, C, B, Z in A;
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja brez stanovanj ali začasnega bivanja. II. stopnja varstva pred sevanjem
velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.
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4.1. Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno z vidika varovanja zdravja ljudi upoštevati minimalne oddaljenosti od virov
EMS. Vplivno območje v katerega ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori na višini 1m od tal do sredine vira EMS je
pri daljnovodu 110 kV: 11–14 m.
(5) Za izboljšanje kakovosti zraka se prioritetno spodbuja način ogrevanja z alternativnimi viri ogrevanja in energetsko sanacijo
stavb. Dejavnosti, ki so pomemben vir emisij v zrak je dovoljeno umeščati le v območja namenjena proizvodni dejavnostim in
industriji.
(6) Za glavnino prebivalcev ustrezno oskrbo z vodo zagotavlja lokalna skupnost z javnimi oziroma zasebnimi zajetji. Raba
površinskih voda ali podtalnice sta dovoljeni le pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda. Vse obstoječe vodne
vire in vodovarstvena območja je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju
vodnih virov.
(7) Občina bo, skladno s svojo pristojnostjo, zagotavljala varovanje zdravja ljudi ter varno bivalno okolje s spremljanjem
najmanj naslednjih kazalcev stanja okolja (delež priključenih stanovanj na ČN, stiki med območji namenskih rab S in I, poraba
električne energije na prebivalca za osvetljevanje javnih površin, delež priključkov na skupne vire ogrevanja in obnovljive vire
ogrevanja, toplotna sanacija stavb, sprememba namembnosti namenske rabe, delež prebivalcev priključenih na javni vodovod
in zasebna zajetja, količinska in kakovostna sprememba vodnih virov, število objektov ki so zavezanci za obratovalni monitoring
emisij v zrak in hrupa) v času izvajanja tega prostorskega akta.
(8) Na območju občine se v največji meri zagotavlja varovanje tal ter ohranjanje kmetijskih zemljišč za oskrbo prebivalstva z
zdravo, kakovostno, lokalno pridelano hrano.
92. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)
Tehnične rešitve stavb v javni rabi morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran dostop, vstop in uporabo
objektov brez grajenih ovir skladno s predpisi.
4. Območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt
93. člen
(usmeritve za območja urejanja z OPPN)
(1) Na območjih, za katere se pripravi OPPN, so pred njegovim sprejetjem dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijska vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih objektov;
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe območja;
– rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, če niso v nasprotju s predvidenimi
posegi v prostor;
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, če niso v nasprotju s predvidenimi posegi v prostor ter
– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) S tem odlokom so predvideni naslednji OPPN:
BO1/3-OPPN*
O

BO1/13-OPPN*
CU

BO1/14-OPPN*
CU

Na območju se predvideva širitev centralne čistilne naprave in ureditev sortirnice komunalnih
odpadkov. Močvirna črno jelševja naj se v največji možni meri ohranja. V območju, kjer ne
bo pozidave naj se vzpostavi močvirna črno jelševja oziroma naj se dovoli samonikla razrast.
Objekte se umešča izven poplavnega območja.
Načrtovana širitev leži znotraj vodovarstvenega območja virov pitne vode – režim 3,
zato je pri načrtovanju potrebno dosledno upoštevati predpise o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja in predpise, ki določajo omejitve in pogoje o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.
V sklopu sortirnice je dovoljen tudi zbirni center, če gre za napravo ali del naprave, kjer
se odpadki raztovarjajo z namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ali skladiščenje odpadkov, kjer se odpadki začasno skladiščijo
največ tri leta pred oddajo v nadaljnjo ravnanje po postopkih predelave ali največ eno leto
pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
Za zmanjšanje vpliva povečanja odtoka padavinskih vod naj se pred izpustom meteornih vod
v odvodnik izvedejo večji peskolovi ali zadrževalnik padavinskih vod.
Pri pripravi OPPN naj se upošteva predvidene omilitvene ukrepe, ki so opredeljeni v
Hidrotehnični študiji (Vodar d.o.o., V-58/11, oktober 2011) in dopolnitvi te študije (IV-26/12,
november 2012, IZVO-Vodar d.o.o.).
Na območju se predvideva centralni program s pripadajočimi površinami za rekreacijo. Ob
vodi se ohranja zeleni pas z drevoredom za sprehajalno pot kot mestotvorno dejavnost.
Objekti naj bodo oblikovno usklajeni. Skupne zelene površine morajo znašati vsaj 50 %
prostorske enote. V fazi izdelave OPPN se izvede ničelne meritve hrupa in preveri potrebnost
izvedbe aktivne (ograja) in/ali pasivne (fasada, okna, primerna razporeditev prostorov v
objektu) zaščite pred hrupom. V primeru, da bodo vrednosti presežene je potrebno zagotoviti
ustrezno varstvo teh objektov pred hrupom v skladu z veljavno zakonodajo.
Na območju se predvideva centralni program s pripadajočimi površinami za rekreacijo. Ob
vodi se ohranja zeleni pas. Objekti naj bodo oblikovno usklajeni. V fazi izdelave OPPN se
izvede ničelne meritve hrupa in preveri potrebnost izvedbe aktivne (ograja) in/ali pasivne
(fasada, okna, primerna razporeditev prostorov v objektu) zaščite pred hrupom. V primeru, da
bodo vrednosti presežene je potrebno zagotoviti ustrezno varstvo teh objektov pred hrupom v
skladu z veljavno zakonodajo.
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Območje urejanja naselbinske dediščine Borovnica – Vaško jedro. Obvezni sestavni del
OPPN je konservatorski načrt za prenovo. Znotraj območja naselbinske dediščine so, do
izdelave konservatorskega načrta, možna samo nujna vzdrževalna dela.
Območje se nameni za stanovanjsko pozidavo. Predvidi se gradnja individualnih
stanovanjskih hiš. Tipologija gradnje mora biti enotna na celotnem območju in smiselno
usklajena s tipologijo in morfologijo obstoječe pozidave v naselju Zabočevo. Zaradi naklona
terena je dovoljena višina največ K+P+M.

(3) Podrobne prostorske načrt se lahko izdela za posamezno enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne
enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v OPN in se takšna potreba izkaže po sprejetju OPN, kadar se za območje ali
manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami
prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje.
IV. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
94. člen
(usmeritve za območja urejanja z OPPN)
Za nekatere EUP ali del EUP veljajo podrobni PIP ob smiselnem upoštevanju splošnih PIP.
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA (SS)
V vseh območjih z namensko rabo SS reja živali ni dovoljena.
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA (SSe)
Območje urejanja BG1/2: poleg zgoraj naštetih je dopustna tudi ponovna oživitev centralnih dejavnosti (vrtec, trgovina, gasilski
dom ipd.).
Območje urejanja BO3/4: smer slemena objekta naj bo vzporedna s strugo potoka, pri tem pa se upošteva zahtevane odmike
od vodnih zemljišč.
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA (SSg)
Območje urejanja BG1/14 in BG1/17: objekti ob glavni cesti morajo imeti smer slemena vzporedno s smerjo ceste. Objektov ni
dovoljeno locirati tako, da bi bile čelne stene obrnjene proti ravnini Ljubljanskega barja.
V EUP DO1/2 na parceli št. 1668 k.o. Borovnica do izvedbe sanacije bruhalnika posegi niso dovoljeni.
V EUP BO4/2 do izdelave hidrološko-hidravlične študije in izvedbe ukrepov za zaščito pred visokimi vodami, posegi (razen
vzdrževanja) niso dovoljeni.
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA (SSb)
Območje urejanja BO1/27: gradnja nezahtevnih, enostavnih in ne stanovanjskih kmetijskih stavb ni dovoljena.
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA (SK)
Območje urejanja BG1/3: lega novozgrajenega objekta mora biti usklajena s tipično parcelno razdelitvijo, velikost objektov pa
skladna z razmerji obstoječe zazidave. Upoštevati je treba gradbeno linijo, smeri slemena, material, barvo kritine, naklon strehe
ter razporeditev stavbnih odprtin obstoječe zazidave. Višina objektov ne sme presegati višine K+P+M, barva kritine temna,
naklon strešin pa 40º.
Območje urejanja PA1/1: objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bili s čelno steno obrnjeni proti ravnini Ljubljanskega barja.
Gradnja ne stanovanjskih kmetijskih stavb ni dovoljena.
Območje urejanja PA1/2: gradnja ne stanovanjskih kmetijskih stavb ni dovoljena. Objekti ob cesti morajo imeti smer slemena
objekta vzporedno s smerjo ceste.
DRUGA MERILA IN POGOJI (IK)
Na jugovzhodnem robu EUP OP1/3 naj se oblikuje mejice in omejek z avtohtono vegetacijo.
DRUGA MERILA IN POGOJI (ZS)
Na območju vodnega zajetja VD-2/77 je treba dosledno upoštevati Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08, 65/12), ki zapoveduje, da je na območju
zajetja prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno
soglasje. Prav tako je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivala na spremembo lastnosti ali kakovost pitne vode.
Na območju EUP BO1/1 ograjevanje zelenih površin ni dovoljeno. Gradnja zahtevnih objektov ni dovoljena. Dovoljena je
postavitev spremljajočega objekta, ki služi tej dejavnosti: objekt z okrepčevalnico, garderobo in sanitarijami.
V enoti BO1/22 je dovoljena postavitev spremljajočega objekta z okrepčevalnico in sanitarijami.
V. PREHODNE DOLOČBE
95. člen
(legalizacije objektov)
Na območju občine so dopustne legalizacije objektov in spremembe namembnosti, zgrajenih, prizidanih, nadzidanih ali
rekonstruiranih brez ustreznih dovoljenj s področja graditve objektov, skladno z določbami tega odloka.
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96. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah planskih
in izvedbenih aktov Občine Borovnica, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
97. člen
(hramba in vpogled)
(1) OPN se v analogni in digitalni obliki hrani in je na vpogled na sedežu Občine Borovnica in njihovih spletnih straneh.
(2) Arhivski izvod se hrani tudi na pristojni upravni enoti, inšpekcijski službi in ministrstvu pristojnem za prostor.
(98. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

VI. KONČNE DOLOČBE
99. člen
(odstopanja)
Odstopanja se dopuščajo le zaradi nepopolnih, ne dovolj natančnih in medsebojno neskladnih podatkov o dejanskem stanju
v prostoru, zaradi česar ni bila možna natančna in dokončna razmejitev nekaterih površin.
100. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2002
(Uradni list RS, št. 108/04),
– Odlok o ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica (Uradni list RS, št. 8/95),
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95),
– Odlok o lokacijskem načrtu sanitarne kanalizacije v naseljih Breg in Pako s priključkom na obstoječo čistilno napravo (Naš
časopis, maj 2002),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, Enota
Borovnica (Uradni list RS, št. 86/99),
– Odlok o ureditvenem načrtu – Cukalova štala (Uradni list RS, št. 30/04).
101. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Občine Borovnica:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja b1-S/4-2 Laze (Uradni list RS, št. 94/09),
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici (Uradni list RS, št. 58/09),
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja B1S/17, Ob Borovniščici, v Borovnici (Uradni
list RS, št. 9/09),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah (Uradni list RS,
št. 29/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v
Borovnici (Uradni list RS, št. 85/07),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 Eohippus Borovnica (Uradni list RS, št. 11/07),
– Odlok o UN za lesnoindustrijski kombinat »Liko« v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89) in Odlok o spremembi Odloka o
ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici (Uradni list RS, št. 51/05),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Fenolit Borovnica (Uradni list RS, št. 75/98),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici (Uradni list RS, št. 80/12).
102. člen
(veljavnost OPN Občina Borovnica)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2007-202
Borovnica, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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3 Pomožni objekt v javni rabi
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SSvd

S ‐ območja stanovanj
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2 Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave

SSe

1 Majhna stavba

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Podrobna namenska raba
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CERKNICA
2290.

Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti
na območju Občine Cerknica

Na podlagi 2. in 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 36/04 – ZD-UPB) in 17. člena Statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine
Cerknica na 25. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
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(2) Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena
Zakona o lekarniški dejavnosti.
7. člen
(koncesijsko območje)
Koncesija se podeljuje za območje Občine Cerknica.
8. člen
(poslovni čas)

ODLOK
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju
Občine Cerknica

Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe
po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden. Poslovni čas javnega zavoda določi ustanovitelj, poslovni
čas zasebnih lekarn pa občinski upravni organ.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(začetek in čas trajanja koncesije)

1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določajo način, pogoji in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Cerknica.
2. člen
(javni zavod, koncesija)
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni
zavodi in/ali na podlagi koncesije zasebniki (izvajalci javne
službe).
II. JAVNI ZAVOD
3. člen
(1) Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti lahko
ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Organizacija in delovanje javnega zavoda iz predhodnega odstavka se določi z ustanovitvenim aktom.
III. DRUG JAVNI ZAVOD
4. člen
(1) Občina se lahko odloči, da izvaja lekarniško dejavnost
drug javni zavod, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za
opravljanje lekarniške dejavnosti in če ugotovi, da se bo na
tak način učinkoviteje zagotovila ustavna pravica občanov do
lokalne samouprave in zdravstvenega varstva.
(2) Po izpolnitvi pogojev, določenih z zakonom, se z javnim zavodom iz prvega odstavka, sklene koncesijska pogodba
skladno s tem odlokom.
IV. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE
DEJAVNOSTI
5. člen
(koncesija)
Občina lahko za opravljanje lekarniške dejavnosti na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, izvede javni razpis za podelitev koncesije.
6. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti,
s katero se zagotavlja preskrba prebivalstva ter zdravstvenih
zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili
obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno
pripravo zdravil ter primerno zalogo in vrsto zdravil.

9. člen
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
10. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
Pravice in obveznosti koncesionarja so naslednje:
– opravlja dejavnost v svojem imenu in za svoj račun;
– prodaja storitve in zdravila ter oblikuje cene zanje v
skladu z veljavnimi predpisi;
– opravlja druge dejavnosti, ki jih določa tretji odstavek
2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
– izvaja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne
naloge, ki izhajajo iz plana zdravstvenega varstva Republike
Slovenije;
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa
omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– občinski upravi Občine Cerknica predloži finančne dokumente in poročilo o izvajanju lekarniške dejavnosti za preteklo leto;
– dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne,
organizacijske in druge standarde in normative za izvajanje
lekarniške javne službe;
– zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje
predmetne dejavnosti;
– v primeru začasne nesposobnosti je koncesionar dolžan postopati v skladu z določili 19. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti;
– po uveljavitvi koncesijske dajatve je dolžan vsako leto
do 31. 3. poravnati koncesijsko dajatev za predhodno leto;
– izvaja javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom
svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno.
11. člen
(razmerja med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki
koncesije, viri financiranja)
(1) Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nikakršnih sredstev za opravljanje javne službe.
(2) Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi
koncesionar.
(3) Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar
pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev in blaga.
12. člen
(pogoji za pridobitev in izvajanje koncesije)
(1) Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo za vodenje lekarne
(magister farmacije);
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski jezik;
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– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil
delovno razmerje;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
– da koncedent pridobi mnenje pristojne zbornice ali
združenja;
– da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih
za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06);
– da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za
čas trajanja koncesije;
– da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge, z
zakonom določene pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
13. člen
(merilo za izbor koncesionarja)
V primeru, da pogoje za pridobitev koncesije izpolnjuje več
kandidatov, je prioritetno merilo za izbor predloženi program.
14. člen
(način in postopek podelitve koncesije)
(1) Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega
varstva RS, izvede občina javni razpis za podelitev koncesije,
če ni z zakonom določeno drugače.
(2) Postopek podelitve koncesije vodi pristojni občinski
upravni organ. Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti
podeli pristojni upravni organ občine z odločbo, v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za zdravje, po poprejšnjem mnenju
Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Zoper odločbo je v roku 15 dni od vročitve možna
pritožba na župana Občine Cerknica.
(4) Po dokončnosti odločbe župan in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja
v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti.
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijska pogodba preneha z odpovedjo ali z odvzemom.
(2) Odpoved koncesije
Koncesionar lahko odpove koncesijo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
(3) Odvzem koncesije
Koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti odvzame
pristojni upravni organ občine z odločbo, če:
– koncesionar v roku enega leta po pridobitve koncesije
ne začne opravljati dejavnosti;
– je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot šest mesecev;
– se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz
14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
– je koncesionarju prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti
na drugem območju;
– koncesionar ne opravlja lekarniške dejavnosti v skladu
s predpisi, odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji;
– v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti;
– se koncesionar odpove koncesiji.
16. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se
opravlja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zako-
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nom o lekarniški dejavnosti, nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v tem odloku oziroma v koncesijski pogodbi,
pa opravlja koncedent.
(2) Koncesionar mora omogočiti nadzor nad njegovim
delom s strani koncedenta kot tudi s strani pristojnih organov,
ki opravljajo nadzor nad delom zdravstvenih delavcev s ciljem
zagotavljanja strokovnosti.
V. PODRUŽNICA LEKARNE
17. člen
(1) Izvajalcu javne službe se lahko izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne v kraju, v katerem ni lekarne, če je
ugotovljena potreba za izdajo zdravil. Podružnica sme delovati
le pod strokovnim nadzorom lekarne, ki jo je organizirala. Za
poslovanje podružnice lekarne je odgovoren vodja lekarne, ki je
podružnico organizirala. Dovoljenje za poslovanje podružnice
lekarne se lahko izda tudi za določen čas oziroma za določeno
obdobje v letu.
(2) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda
pristojni občinski organ občine, na območju katere naj bi se
takšna dejavnost opravljala, po poprejšnjem mnenju lekarniške
zbornice.
(3) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se odvzame, če se za to območje ustanovi javni zavod ali izda
koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ob sprejemu tega odloka je oseba iz 4. člena tega
odloka na osnovi sklepa Temeljnega sodišča v Ljubljani, št. Srg.
364/83 z dne 8. 8. 1983, sedanji Javni zavod Lekarna Ljubljana,
Komenskega 11, Ljubljana.
(2) Do izpolnitve pogojev, določenih z zakonom, da se
z zavodom iz prvega odstavka tega člena sklene koncesijska
pogodba skladno s tem odlokom, sklene občina s tem zavodom
pogodbo, v kateri se določijo bistvene pravice in obveznosti izvajanja javne službe, pri kateri se smiselno upoštevajo določbe
IV. poglavja tega odloka.
(3) V primeru, da se pogoji iz drugega odstavka tega
člena ne izpolnijo do 31. 12. 2016, mora občina v naslednjih
6 mesecih zagotoviti ureditev dejanskega stanja v skladu z
veljavno zakonodajo.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2014
Cerknica, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

CERKNO
2291.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno
na 21. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na
parceli št. 1331/21, k.o. 2344 Cerkno, v izmeri 246 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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4.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-16/2007-067
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

2293.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Gorenja vas Poljane

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet
Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji dne 19. 6. 2014
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Gorenja vas - Poljane
1.
K drugemu odstavku 41. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11
in 55/11), ki določa dovoljene posege na objektih razpršene
gradnje, se – na podlagi petega odstavka 15. člena Pravilnika o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in
skladno s pojasnili ministrstva pristojnega za prostor, št. 35001271/2008/MP z dne 11. 7. 2008, ki določajo, da se kot namensko rabo pri objektih razpršene gradnje določi kmetijsko ali
gozdna zemljišča – podaja razlaga, da so s ciljem prenove
izključno obstoječega stanovanjskega fonda vzdrževalna dela,
dozidave in rekonstrukcije objektov razpršene gradnje ter z
navedenimi posegi povezana izdaja gradbenih dovoljenj dopustni ne glede na določbe 42. in 43. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane, vendar le
pod pogojem, da gre izključno za obseg del, ki predstavljajo
izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu
dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje
novih dejavnosti.
2.
V tretjem odstavku 73. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane se zaradi izvedene
geodetske odmere po sprejemu Odloka o občinskem prostorskem načrtu besedilo »na parc. št. 531/5 in 531/3, k.o. Gorenja
vas« nadomesti z besedilom »na parc. št. 531/5 in 531/8,
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3.
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

2292.

Stran

k.o. Gorenja vas«. V zvezi z določbo, da se objekti lahko »širijo
skladno s končno ureditvijo območja«, se podaja razlaga, da
med širitve na celotnem območju obrata Jelovice Gorenja vas
sodi tudi gradnja prizidkov v obliki nadstreškov.

Št. 900-0004/2014-2
Cerkno, dne 3. julija 2014

GORENJA VAS - POLJANE
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12), Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 odl.
US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr in 110/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), vrst
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12, 109/12), 17. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00, 59/07 in 47/10)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji
dne 19. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Občine Gorenja vas - Poljane, ki obsega:
I. splošne določbe,
II. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe;
III. pogoje izvajanja javne službe;
IV. izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kanalizacija;
V. izvajanja javne službe na območjih, kjer ni javne kanalizacije;
VI. pravice in obveznosti uporabnikov;
VII. vire financiranja in način obračunavanja storitev;
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VIII. nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe;
IX. prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu:
tehnični pravilnik).
2. člen
(namen)
Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe;
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja
in posebej na varovanje voda;
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov
financiranja in nadzora izvajanja javne službe;
– določiti pravice in obveznosti občine, uporabnikov in
izvajalca obvezne javne službe pri opravljanju javne službe.
3. člen
(opredelitev pojmov)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

1. Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
2. Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
3. Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem
pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni
vodi. Industrijska odpadna voda je tudi:
– voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti,
– mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali
padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode
po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode,
– odpadna voda, ki odteka iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov,
– hladilne odpadne vode.
4. Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
5. Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
6. Greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo
komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna
voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov
za anaeorobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna
voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno
z infiltracijo v zemljo.
7. Obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav.
8. Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na
komunalno čistilno napravo.
9. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo.
10. Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje,
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode.
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11. Območje izvajanja javne službe je območje celotne
ali dela občine.
12. Javna površina je površina objekta ali dela objekta
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.
13. Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
14. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije
in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega
jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če
revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.
15. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni
čistilni napravi.
16. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov
(npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje
odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem
delu. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na primarno
kanalizacijsko omrežje.
17. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo
v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno
kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, malo
komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE
in poteka do revizijskega jaška.
18. Vodovarstveno območje je območje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
19. Občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
20. Občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
21. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture.
22. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
23. Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna
naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
24. Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
25. Biološka razgradnja je molekularna razgradnja sestavin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.
26. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadnih voda.
27. Dodatna obdelava odpadne vode je dodatna obdelava
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
28. Vplivno območje kopalnih voda je območje vseh površinskih voda gor vodno od kopalne vode, vključno s 300 m širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka do
meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na morju
pa tudi območje 700 m širokega pasu morja ob kopalni vodi.
29. Območje poselitve je območje iz predpisa, ki ureja
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
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30. Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav oziroma malih komunalnih čistilnih naprav.
31. Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
pred 14. decembrom 2002 ali ki je v uporabi pred tem dnem.
32. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma male
komunalne čistilne naprave, vgrajen neposredno za dotočno
cevjo, namenjen shranjevanju in gnitju blata, izdelan iz nepropustnega betona ali drugega nepropustnega materiala. Lahko
je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato in
odpadno vodo.
33. Začasni priključek je priključek, ki po vsebini ustreza
elementom, ki so opredeljeni v Tehničnem pravilniku o javni
kanalizaciji.
34. Uporabnik javne kanalizacije (javne službe) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe
ali zemljišča, najemnik stavbe ali druga oseba, ki uporablja
stavbo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna odpadna voda,
ki je priključena na javno kanalizacijo, oziroma koristi storitve
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda (v nadaljevanju: uporabnik).
34.1 Ne glede na točko »34.« v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti
uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je
med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
34.2 Ne glede na točko »34.« v večstanovanjskih stavbah brez upravnika obveznosti uporabnika javne službe lahko
izvaja eden od lastnikov dela stavbe, če je med njimi o tem
dosežen pisni dogovor.
34.3 Ne glede na točko »34.« v večstanovanjskih stavbah z upravnikom obveznosti uporabnika javne službe izvaja
upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje
večstanovanjskih stavb.
35. Uporabnik stavbe ali zemljišča je lastnik, najemnik ali
druga oseba, ki uporablja stavbo ali njen del stavbe ali zemljišče, kjer nastaja komunalna odpadna voda.
36. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (v nadaljevanju: izvajalec
javne službe) je režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane ali
drugi gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ga
Občina Gorenja vas - Poljane, skladno s predpisi o izvajanju
gospodarskih javnih služb, izbere za izvajalca javne službe.
(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Občina Gorenja vas - Poljane je lastnik objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki režijskega
obrata na celotnem območju Občine Gorenja vas - Poljane v
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine
Gorenja vas - Poljane je izbran z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS,
št. 102/01; v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
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5. člen
(program oskrbe)
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo na območju Občine Gorenja vas - Poljane v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela skladno z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
6. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane se prostorsko zagotavlja:
– na čistilni napravi Gorenja vas za komunalne odpadne
vode, ki se odvajajo preko kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki so nanj priključena;
– na malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do
2.000 PE (Poljane, Dolenčice in Četana Ravan) za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih
omrežij iz območij, ki so priključena nanje in z njimi upravlja
izvajalec javne službe;
– v pretočnih in nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb oziroma drugih
objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V primeru, da malo komunalno čistilno napravo upravlja upravljavec,
mora biti le-ta izbran in potrjen s strani vseh lastnikov male komunalne čistilne naprave. Lastniki izberejo in potrdijo upravljavca
male komunalne čistilne naprave s pogodbo o upravljanju.
7. člen
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata malih komunalnih
čistilnih naprav)
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih
greznic se prostorsko zagotavlja na čistilni napravi Gorenja vas.
8. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotavljati:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije in
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije.
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati male čistilne naprave in nepretočne greznice, ki jih zagotavlja občina v skladu z uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in
čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(3) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih
naprav, kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.
(4) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
(5) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe
za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo, in za stavbo ali funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni
ali skupni čistilni napravi;
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– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo: (i) manjšo od 50 PE in (ii) malo komunalno
čistilno napravo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne
kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna
voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z
uporabo storitev javne službe (v nadaljevanju: MKČN iz sedmega odstavka 7. člena uredbe); pri uporabniku javne službe
v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo
na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih
voda, in
– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.
(6) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter
skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v
kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne
službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega
odstavka.
(7) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo
samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratnem izvajanju storitev iz tretje
alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je
uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(8) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.
III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(javna pooblastila)
(1) Izvajalec javne službe ima javno pooblastilo za:
– izdajo smernic za načrtovane predvidene prostorske
ureditve (v nadaljevanju: smernice),
– mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v
nadaljevanju: mnenja),
– projektne pogoje k idejni zasnovi projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje),
– soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
(v nadaljevanju: soglasja),
– soglasja za priključitev na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: soglasja za priklop) ter
– potrdila,
pri čemer mora investitor k vlogi predložiti v nadaljevanju navedeno dokumentacijo:
1. Za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Za projektne pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in načinom oskrbe (merjenje porabe).
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3. Za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi
objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
kanalizacijskega priključka,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal kanalizacijski priključek oziroma ustrezen pravno
veljaven dokument, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje upravljavca infrastrukture za prekop cestišča in
križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– načrt interne kanalizacije,
– dokumentacijo, vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt gradi na
območju, ki ni opremljen z javnim kanalizacijskim sistemom,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi,
– za objekte, kjer komunalna ali padavinska ali industrijska ali druga odpadna voda nastaja pri izvajanju dejavnosti
je potrebno na zahtevo izvajalca javne službe predložiti še:
(i) opis opreme in tehnoloških postopkov, vključno z uporabljenimi materiali in kemikalijami ali drugimi snovmi, ki vstopajo v
tehnološki proces ali v okviru njega nastajajo ali se skladiščijo,
in lahko vstopijo v javno kanalizacijo, pri opravljanju dejavnosti
v primeru rednega obratovanja ali v primeru izrednih razmer;
(ii) podatke o količini in vrsti odpadne vode, bio razgradljivosti in
količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi v primeru industrijske odpadne vode, in (iii) mnenje pooblaščenega
izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod o ustreznosti odpadnih voda za odvajanje v javno kanalizacijo in potrebnem predhodnem čiščenju za odvajanje v javno kanalizacijo.
4. Za soglasje za priključitev obstoječih stanovanjskih
stavb (100 % stanovanja raba), če ni bilo izdano že v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– načrt interne kanalizacije,
– dovoljenja za poseg v varovana območja javne infrastrukture,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločbo, ki nadomesti
soglasje ali pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda
v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode, če je to predpisano,
– opisom oskrbe objekta z vodo, predvideno potrošnjo
vode in načinom ugotavljanja količin (merjenje porabe).
5. Za soglasje za priključitev obstoječih stavb, ki niso
stavbe iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe ali inženirskega objekta,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt interne kanalizacije ali potrdilo upravljavca o
pregledu interne instalacije,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, bio razgradljivosti in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni
vodi v primeru industrijske odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske
odpadne vode,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje,
– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode,
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– opisom oskrbe objekta z vodo, predvideno potrošnjo
vode in načinom ugotavljanja količin (merjenje porabe),
– drugo dokumentacijo po zahtevah izvajalca javen službe.
6. Za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:1500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.
7. Za soglasje k spremembi:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Gradbenega dovoljenja ni potrebno predložiti, če je
bil objekt zgrajen pred letom 1967. To lastnik objekta dokaže z
veljavno uradno listino.
(3) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne infrastrukture.
(4) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične
podatke iz katastra, ki jih izda izvajalec javne službe na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega
člena, izvajalec javne službe zaračuna materialne stroške po
merilih in tarifi javne službe, ki so določene v ceniku izvajalca
javne službe.
10. člen
(prevzem objektov)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo
le-te predati v last Občini Gorenja vas - Poljane in v upravljanje
izvajalcu javne službe.
(2) Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz
prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja
dokumentacija:
– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID;
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI);
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN 1610),
– poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s
predloženim video posnetkom,
– dokazilo o vgrajenih materialih in opremi,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe,
– drugo dokumentacijo (prve meritve za malo komunalno
čistilne napravo oziroma okoljevarstveno dovoljenje komunalne
čistilne naprave).
(3) Izvajalec javne službe lahko ob soglasju Občine Gorenja vas - Poljane z namenom racionalizacije postopkov po
lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg
potrebne dokumentacije iz drugega odstavka tega člena.
(4) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
kanalizacijskega omrežja izvaja izvajalec javne službe v skladu
z zakonodajo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih sredstev Občine Gorenja vas - Poljane. V katastru javnega kanalizacijskega omrežja se vodijo podatki o vseh objektih, omrežju
in napravah javnega kanalizacijskega omrežja. Kataster javnega kanalizacijskega omrežja se vodi v skladu z zakonodajo na
področju gospodarske javne infrastrukture.
11. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se preda v last Občini Gorenja vas - Poljane
in v upravljanje izvajalcu javne službe na podlagi pregleda,
pisnega strokovnega mnenja izvajalca in ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca javne službe lahko nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem odstavku
10. člena, do pridobitve upravnega akta o legalizaciji. Postopek
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prevzema izvede Občine Gorenja vas - Poljane. Prevzem se
opravi s pogodbo, s katero se vpletene stranke zavežejo, da
bodo v pogodbenem roku legalizirale predano kanalizacijsko
omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.
12. člen
(sistem odvajanja)
(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno pretežno
v ločenih sistemih komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(2) Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu odvajanja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER JE JAVNA KANALIZACIJA
13. člen
(opredelitev naprav in objektov)
(1) Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod
komunalne in padavinske odpadne vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
(2) Izvajalec javne službe ima ves čas pravico dostopa
do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom
zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na
to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave
kanalizacije.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče
v prvotno stanje v roku 14-ih dni po izvedbi del. V primeru
izvajanja izrednih del v zimskem času, se zemljišče vzpostavi
v stanje, ki je primerno za ta čas, zaključna dela pa se opravi
takoj ko dopuščajo vremenski pogoji.
(4) Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena in se objekt
nanjo mora priključiti, če je letna obremenitev zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno
kanalizacijo večjo od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne
vode pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
14. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključki;
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, peskolovi in lovilci olj;
– vsa interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.
(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov
ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne oziroma
padavinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni
del objekta in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek
mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi
vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz
prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora
izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode
gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost
poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto,
od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča,
po katerem poteka javna kanalizacija.
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(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu javne službe služi za preverjanje razmer v
priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku
pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski
jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da
lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec javne službe
in uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant in
izvajalec javne službe v projektni dokumentaciji.
(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje oziroma služnostno pogodbo lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti
revizijski jašek.
(5) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati preglede odpadne vode.
(6) Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in
vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
15. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
rekonstruira javna kanalizacija je priključitev še nepriključenega
objekta ali preurejenega obstoječega objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja
za priključitev. Komunalna odpadna voda se mora odvajati
neposredno v javno kanalizacijo komunalnih odpadnih vod.
(2) Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka, priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, kadar bi bile
tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V
tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode
dolžan vgraditi malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno
in neprepustno greznico.
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki
nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
(4) Kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije priklop na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z internim
prečrpališčem komunalne odpadne vode, ga je lastnik objekta
dolžan izvesti na lastne stroške.
(5) Izvajalec javne službe mora lastnika objekta obvestiti,
da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Lastnik objekta
mora vložiti vlogo za soglasje za priključitev najkasneje v roku
30 dni po prejemu obvestila. Priključitev na javno kanalizacijo
mora zagotoviti lastnik objekta, pod nadzorom izvajalca, najkasneje v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni
priključitvi.
(6) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico
ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na
javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali
malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz
sistema odvajanja komunalne odpadne vode.
(7) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v
soglasju za priključitev na kanalizacijo, v kolikor pa to tam ni
določeno pa z odločbo po uradni dolžnosti določi uporabniku
storitve javne kanalizacije obveznosti, da opravlja periodične
meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji,
določenimi v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne
stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik
redno dostavlja izvajalcu poročilo o opravljenih meritvah v
skladu z veljavnimi predpisi.
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(8) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo ali industrijsko komunalno odpadno vodo
pomešano s komunalno odpadno vodo, obremenjeno z več kot
50 PE oziroma 4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po
uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto za potrebe vzorčenja odpadne vode v skladu s predpisi in zahtevami izvajalca
javne službe.
(9) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
16. člen
(način priključitve)
(1) Za vsak objekt je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to
zahtevajo obstoječi iztoki iz objekta, se izjemoma dovoli, skladno s soglasjem izvajalca javne službe, dovoli tudi izgradnja
dveh ali več kanalizacijskih priključkov.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno
ali racionalno, je izjemoma dovoljena priključitev več objektov
preko enega skupnega, dimenzijsko ustreznega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega
priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh
lastnikov tega priključka.
17. člen
(pogoji priključitve)
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi vloge lastnika objekta in izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne
kanalizacije,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca javne
službe,
– da so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture (plačilo komunalnega prispevka).
(2) Lastnik je dolžan pisno vlogo za izvedbo priključka
na javno kanalizacijo podati najkasneje v osmih dneh pred
izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem
kanalizacijskega priključka izvede izvajalec.
18. člen
(izvajanje priključkov)
(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec
gradbenih del v skladu z Zakonom o graditvi objektov pod
nadzorom izvajalca javne službe.
(2) Vsa dela pri gradnji priključkov nadzira izvajalec javne
službe. Odpravo neskladnosti pri gradnji priključka se izvede na
stroške lastnika objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo.
19. člen
(material priključkov)
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim
normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so
navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
20. člen
(tuje vode)
(1) V kanalizacijo odpadnih voda ni dovoljeno odvajati
odpadnih voda v nasprotju z zahtevami iz tega odloka in izdanim soglasjem upravljavca. V javno kanalizacijo komunalnih
odpadnih voda ni dovoljeno odvajati padavinskih, meteornih in
drenažnih vod, vodotokov in drugih vod (tuje vode).
(2) Javna in interna kanalizacija komunalnih odpadnih
voda mora biti zgrajena tako, da vstop tujih vod v javno in
interno kanalizacijo ni mogoč. Odpravo neskladnosti na poziv
izvajalca javne službe izvede lastnik kanalizacije oziroma oseba, ki je izvedla poseg v javno kanlizacijo.

Uradni list Republike Slovenije
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
21. člen
(način odvajanja in čiščenja odpadnih vod)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma nepretočne
greznice v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja emisijo snovi
iz malih komunalnih čistilnih napravah.
(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih
rokih in jih nadomestiti z vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko
predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in dodatne
obdelave očiščene odpadne vode. Posamezni lastniki objektov lahko zgradijo skupno malo komunalno čistilno napravo s
pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne
kanalizacije (zasebna kanalizacija). Za upravljanje z zasebno
kanalizacijo morajo lastniki zasebne kanalizacije določiti skupnega upravljavca naprav s pogodbo o upravljanju in o njem
seznaniti izvajalca javne službe.
(3) Skladno s predpisom o emisiji snovi iz malih komunalnih čistilnih napravah izvajalec javne službe na stroške uporabnika storitev zagotavlja obratovalni monitoring oziroma za male
komunale naprave do zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja. Ocena obratovanja se izdela v skladu s predpisom,
ki določa zahteve za izvajanje prvih meritev in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda.
(4) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe
potrdi občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz
predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih GJS
varstva okolja.
22. člen
(prevzem blata iz čistilnih naprav)
(1) Izvajalec javne službe prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode
iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter
komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice na celotnem
območju občin v obsegu in rokih, določenih v 8. členu tega
odloka. Dostopnost male komunalne čistilne naprave oziroma
greznice s cestnim motornim vozilom namenjenim prevozu
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, in sodelovanje pri izvedbi storitve, mora zagotoviti lastnik objekta na
lastne stroške.
(2) Izvajalec javne službe izvaja redna dela iz prvega
odstavka tega člena na podlagi plana po Programu iz 5. člena
tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe izvaja izredna dela iz prvega
odstavka tega člena na podlagi naročil uporabnikov. Uporabnik
mora pri izvajalcu javne službe redno naročati vsa potrebna
dela iz prvega ostavka tega člena, ki jih izvajalec ne izvaja v
okviru rednega dela. Pogostost odvoza mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav je določena z navodili proizvajalca male
komunalne čistilne naprave.
23. člen
(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec
javne službe na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije
oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na
podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri
prvem odvozu oziroma prevzemu blata.
(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata oziroma greznice za posameznega uporabnika določi izvajalec v programu
oskrbe na podlagi prostornine usedalnika blata ali navodil
proizvajalca tipske male komunalne čistilne naprave po vzpostavitvi registra greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.
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24. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe,
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, in MKČN iz 7. člena uredbe pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali
obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za MKČN iz 7. člena uredbe.
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in
prejšnjega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe
iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto
najmanj 21 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko
enkrat zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo
storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena
najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila.
25. člen
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)
(1) Blato iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic
se lahko odvaža na čistilno napravo Gorenja vas ali na drugo
ustrezno opremljeno čistilno napravo, ki jo določi izvajalec
javne službe.
(2) Blata iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic je
prepovedano odlagati v okolje (kmetijska in ostala zemljišča), v
površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKOV
26. člen
(pravice in obveznosti izvajalca javne službe)
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
pravice in dolžnosti:
– zagotavljati izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno
zakonodajo;
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav;
– zagotavljati prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic;
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;
– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z
veljavno uredbo;
– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju dejavnosti;
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– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo;
– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja malih
komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic ter voditi
ustrezne evidence o teh objektih;
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;
– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije
na stroške lastnika infrastrukture;
– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi;
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja
in čiščenje odpadnih vod na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture;
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov;
– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov, nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih
naprav;
– izvajati investicijska vzdrževalna dela v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod;
– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih vod;
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem
obveščati;
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe
za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;
– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;
– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in
reševanja;
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, lokalnih in
državnih organov ter drugih služb na podlagi Zakona o javnih
gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in tega
odloka;
– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco
o njih;
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
27. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov)
(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi
izvajalec javne službe. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz
cene storitev javne službe.
(2) Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina,
ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje, izvajanje in nadzor investicije.
(3) Če investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe,
ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti
strokovni nadzor pri posegu v javno kanalizacijsko omrežje,
izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti.
(4) V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki (nastavek za priključek) v cestnem telesu financirajo iz
javnih sredstev.
(5) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in
naprav, malih komunalnih čistilnih naprav in greznic, vendar
mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.
28. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik
ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na
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območju Občine Gorenja vas - Poljane, priključenega na javno
kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru,
da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda
v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja
stroškov javne storitve in poroštvih, če želi obveznosti plačila
storitev javne službe prenesti na najemnika.
(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno
z odobreno projektno in tehnično dokumentacijo in izdanim
soglasjem upravljavca;
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
kjer je le-ta zgrajena;
– zagotoviti, da se v javno kanalizacijo komunalnih odpadnih voda odvajajo samo komunalne odpadne vode, brez
mednje pomešanih tujih vod (npr. padavinskih, meteornih …),
odpadkov ali drugih snovi;
– v objektih, kjer se kot dejavnost izvaja gostinska in
turistična dejavnost s pripravo hrane, pred odvajanjem v javno
kanalizacijo komunalnih odpadnih vod zagotoviti predčiščenje
komunalne odpadne vode v ločevalnikih maščob po standardu
SIST EN 1825;
– pridobiti soglasje, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok;
– redno vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mesta za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali
malo komunalno čistilno napravo skladno z zahtevami;
– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;
– omogočati izvajalcu javne službe dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni
kanalizaciji, kadar le-te potekajo po njegovem zemljišču;
– sodelovati pri odvozu in omogočati izvajalcu javne službe neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice
ali male komunalne čistilne naprave in prevzem njene vsebine;
– omogočati izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode;
– obvestiti izvajalca javne službe o izgradnji in pričetku
obratovanja zasebne male komunalne čistilne naprave ter določiti upravljavca najkasneje v 30 dneh po njeni vgradnji ter vložiti
vlogo za oceno obratovanja, z vso zahtevano dokumentacijo;
– zagotoviti sodelovanje upravljavca zasebne male komunalne čistilne naprave pri oceni obratovanja in odvozu mulja ter
omogočati pregled male komunalne čistilne naprave;
– zagotavljati ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode na mali komunalni čistilni napravi, voditi obratovalni dnevnik in vso zahtevano dokumentacijo ter upoštevati
prepovedi in omejitve ter druge zahteve določene v predpisu,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
– obveščati izvajalca javne službe o vseh okvarah in
izpadih pri obratovanju malih komunalnih čistilnih napravah;
– obveščati izvajalca javne službe o vseh okvarah na javni
kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah
ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne
kanalizacije;
– ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali
ga z nestrokovnim delom onemogočiti;
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne
in padavinske vode (količina ali sestava), v roku 15-ih dneh od
nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh zapadlih
obveznostih. V primeru spremembe uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca, ki je relevanten
trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja
med izvajalcem javne službe in uporabnikom. Če se popis ne
izvede, se storitve javne službe zaračunavajo novemu uporab-
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niku enako kot staremu. Nov uporabnik jih je dolžen poravnavati od datuma prejema pisnega obvestila starega uporabnika;
– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah
količine in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na
izvajanje javne službe;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(3) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
v nasprotju z zahtevmi za priključitev iz tega odloka.
(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti,
zlasti revizijskih jaškov.
29. člen
(posegi v območje kanalizacije)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov,
spreminjati višine nad kritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja,
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale
njegovo delovanje in vzdrževanje ali povzročile vstop tujih voda
v javno kanalizacijo. Prav tako uporabnikom ter drugim pravnim
in fizičnim osebam, brez soglasja izvajalca javne službe, ni
dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah
cest, ulic in objektov varovati javno kanalizacijo skladno s soglasjem za poseg v varovalno območje javne kanalizacije pred
poškodbami in vnosom snovi ter v soglasju z izvajalcem javne
službe vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno
stanje. Na zahtevo upravljavca javne kanalizacije so dolžni
na svoje stroške zagotoviti pregled kanalizacije s kamero in
odpraviti vse ugotovljene neskladnosti.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (elektro, PTT,
toplovodnega in plinovodnega omrežja ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi javne kanalizacije izvajati dela pod nadzorom in danih pogojih izvajalca in
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.
V primeru poškodovanja objektov in naprav javne kanalizacije
so dolžni na svoje stroške sanirati poškodbe pod nadzorom
izvajalca javne službe. Na zahtevo upravljavca javne kanalizacije so dolžni na svoje stroške zagotoviti pregled kanalizacije s
kamero in odpraviti vse ugotovljene neskladnosti.
VII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN
OBRAČUNAVANJA STORITEV
30. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javnih služb,
– proračunskih sredstev občine,
– subvencij,
– drugih virov.
31. člen
(proračunska sredstva občine)
(1) Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči,
da potrjena cena storitve javne službe ali potrjena cena infrastrukture ne pokriva celotnih stroškov izvajalca javne službe,
mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Gorenja vas - Poljane.
(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
(3) Občina zagotavlja subvencijo izvajalcu tekoče mesečno na podlagi računa, ki ga izvajalec javne službe izstavi občini.
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VIII. MERITVE IN OBRAČUN
32. člen
(elementi za obračun)
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo
naslednje storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, so
razdeljeni v naslednji skupini:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
(3) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso
dolžni plačevati storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, če
zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene
za izvajanje kmetijske dejavnosti.
33. člen
(merilno mesto)
(1) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, je
dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno izvajalcu
predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh
po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi
izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta.
(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi
merilnega mesta:
– voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
– dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu
omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
– merilno mesto z merilno napravo redno vzdrževati,
– dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za
določitev kakovosti odpadne vode in meritve količin odpadne
vode ter
– izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.
34. člen
(cena)
Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine,
stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih
in padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo
ločeno.
35. člen
(enota količine)
(1) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti
na komunalni čistilni napravi.
(2) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z
blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne
naprave je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje
količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.
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(3) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh je izražena v m³ in se obračuna
glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe,
s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(4) Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je
izmerjena pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj,
preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni napravi.
(5) Omrežnina se za infrastrukturo javne službe, s katero
se izvajajo posamezne storitve javne službe, po enoti določi
skladno z Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(6) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, so stroški, skladni s
predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
36. člen
(način obračuna stroškov storitve)
(1) Strošek opravljanja storitev javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za
uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in
opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.
(2) Strošek opravljanja storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in
ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih
čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave se uporabnikom obračunava glede na
dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna
odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za
preteklo obračunsko obdobje.
(3) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravljajo storitve
javne službe oskrbe s pitno vodo, se strošek storitev iz prvega
in drugega odstavka tega člena obračuna glede na zmogljivost
priključka, določeno s premerom priključka (normirana poraba,
ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1;
za druge vodomere se normirana poraba določi sorazmerno
z upoštevanjem faktorjev omrežnine), za druge stavbe pa
se strošek storitev iz prvega in drugega odstavka tega člena obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih
stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki
znaša 0,15 m³ na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev
izvajalcu sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev v roku 8 dni po nastali spremembi. Sporočene
podatke izvajalec preveri v centralnem registru prebivalca in
stanje upošteva najpozneje v naslednjem mesecu po preteku
meseca, ko so mu bili sporočeni.
(4) Za stavbe, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda, katere poraba se meri z vodomerom ter ob tem rabijo
še druge vire vode (npr. raba deževnice za sanitarne namene
ipd.) se strošek storitev iz prvega in drugega odstavka tega
člena obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih
stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki
znaša 0,15 m³ na osebo na dan. Izvajalec javne službe povzame podatke o številu oseb s stalnim in začasnih prebivališčem
po evidenci centralnega registra prebivalcev. Zavezanec za
plačilo storitev izvajalcu sporoči podatke o številu stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev v roku 8 dni po nastali spremembi. Sporočene podatke izvajalec preveri v centralnem registru prebivalcev in stanje upošteva najpozneje v naslednjem
mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni.
(5) Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti,
se upošteva normirana poraba v skladu s tretjim odstavkom
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18. člena te Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(normirana poraba, ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1; za druge vodomere se normirana poraba
določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine) za
vsakega uporabnika posebej.
(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega
člena se lahko pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring
onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se
ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.
(7) Strošek odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode s streh se obračunava glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna
voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni
napravi.
(8) Cena na enoto opravljene storitve se določi skladno
z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(9) Uporabniki lahko preuredijo obstoječi mešani sistem
odvajanja komunalnih odpadih voda in padavinskih voda tako,
da meteorne vode poniknejo, skladno s soglasjem in pod nadzorom izvajalca javne službe. Po taki preureditvi so oproščeni
plačila za odvajanje in čiščenje padavinskih voda s strehe.
37. člen
(oblikovanje cen storitev)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi
izvajalec javne službe skladno z odločili tega odloka in skladno
predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, potrjuje pa
jih občinski svet občine.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
38. člen
(obveznosti plačila storitev)
(1) Uporabniki so dolžni plačati storitve odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir iz katerega
se oskrbujejo.
(2) Uporabniki so dolžni plačati storitve odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno
kanalizacijo oziroma čistilno napravo. Obveznost plačila nastane tudi z dnem, ko je potekel rok za priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode izvajalec javne službe uporabnikom zaračunava mesečno
v obliki in na način, kot se obračunava oskrba s pitno vodo.
39. člen
(plačilo računov in ugovor)
(1) Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na
računu. Izvajalec javne službe je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Če
uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku
in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu izvajalec javne službe izda opomin, v katerem ga opozori tudi na
možnost prekinitve dobave vode.
(2) Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v petnajstih dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti
izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko izvajalec
javne službe prekine dobavo vode.
(3) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pisni ugovor pri
izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe je dolžan na pisni
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku petnajstih dni od
prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode.
Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik
računa ne poravna niti v petnajstih dneh po prejemu pisnega
odgovora, se mu izvajalec javne službe izda pisni opomin.
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Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se sedem dni
po prejemu opomina prekine dobava pitne vode ter se začne
postopek izterjave po sodni poti.
(4) V primeru zamude plačila mora uporabnik plačati tudi
zakonske zamudne obresti in stroške opomina.
40. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnosti za
vodni vir ali javni vodovod.
(2) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika
brez objave prekine odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda v naslednjih primerih:
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne
kanalizacije,
– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s
soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,
– uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli ali dopusti
priključitev drugega uporabnika ali drugega vira na svoj kanalizacijski priključek,
– uporabnik ravna v nasprotju z določili Tehničnega pravilnika,
– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,
– kakovost izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo skladno
z določili tega odloka in Tehničnega pravilnika,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 15. členom
tega odloka,
– uporabnik ne plača računa skladno s pogoji predhodnega člena,
– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika,
izdelan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.
(3) Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica
vzroka prekinitve, po ceniku izvajalca javne službe.
(4) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo vode in
odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če
uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Stroški prekinitve
dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik
po ceniku upravljavca. V času prekinitve je uporabnik dolžan
plačati fiksni del cene javne službe – omrežnino.
(5) Izvajalec javne službe ima pravico prekiniti odvajanje
odpadnih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih
in napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.
41. člen
(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)
(1) Kolikor izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer oziroma merilna naprava, ki je podlaga za
določitev obsega storitev javne službe v okvari ali če iz drugega
razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera (merilne
naprave), je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obračunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na
osnovi odčitkov.
(2) Izvajalec javne službe lahko na vlogo uporabnika,
pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi
pojavi izjemno velika poraba vode, katera ni iztekla v javno
kanalizacijo, del količine oprosti plačila. Pri ugotavljanju količin
se smiselno upošteva 36. člen tega odloka.
(3) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da uporabnik
odvaja v javno kanalizacijo odpadne vode za katere ne plačuje
storitev odvajanja in čiščenja odvedene vode, mu izvajalec javne službe zaračuna nezaračunane količine storitev po cenah,
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ki so veljavne na dan izdaje računa. Pri ugotavljanju količin se
smiselno upošteva 36. člen tega odloka.
(4) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da uporabnik
odvaja v javno kanalizacijo odpadne vode za katere plačuje
storitve le za del v javno kanalizacijo odvedene vode, mu izvajalec javne službe izvede poračun storitev za nezaračunane
količine po cenah, ki so veljavne na dan izdaje računa. Pri
ugotavljanju količine neplačanih storitev se smiselno upošteva
36. člen tega odloka.
(5) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da uporabnik
odvaja v javno kanalizacijo industrijsko ali drugo odpadno vodo,
ki je o tehničnem pravilniku prekomerno obremenjena, mu izvajalec javne službe zaračuna storitve po cenah, ki so veljavne
na dan izdaje računa in korigirane s faktorjem nadpovprečne
obremenitve po Tehničnem pravilniku.
42. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti
izvajalca javne službe o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so
zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali
višje sile odtekle v javno kanalizacijo ali izvajanju del v območju
javne kanalizacije.
(2) Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca javne
službe o vseh spremembah kakovosti in količine odpadne
vode, ki so trajnejšega značaja.
(3) O rezultatih meritev onesnaženosti industrijske odpadne vode (zajema tudi obratovalni monitoring ali prve meritve)
je uporabnik dolžan obveščati izvajalca najmanj enkrat letno
oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
43. člen
(posebne storitve)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in
čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(inšpekcijski organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojen inšpekcijski organ, v primeru njegove odsotnosti pa
tudi občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni inšpekcijski organ
izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve
določil tega odloka in kršitelje prijaviti medobčinskemu inšpektoratu.
45. člen
(globe)
(1) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna
oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s 26. členom.
(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
(3) Z globo 2.500 evrov se za prekršek kaznuje pravna
osebe, ki je po zakonu o gospodarskih javnih družbah srednja
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ali velika gospodarska družba, z globo v višini 1.400 evrov se
za prekršek kaznuje druga gospodarska družba ali pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 14., 15., 17.,
18., 20., 21., 25., 28., 29., 33., 41. in 42. členom tega odloka.
(4) Z globo 500 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter
posameznik.
(5) Z globo 500 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju s 14., 15., 17., 18.,
20., 21., 25., 28., 29., 41. in 42. členom tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane v roku 12 mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
47. člen
Prehodni rok za ureditev merilnih mest iz 33. člena obstoječih objektov se izteče z 31. 12. 2014.
48. člen
Do zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti izvajalca
javne službe se storitve vezane na odvajanje in čiščenje greznic obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah in po
ceniku izvajalca storitve odvoza in čiščenja.
49. člen
Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje
storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda v javni meteorni kanalizaciji se stroški odvajanja in čiščenja padavinskih
voda ne obračunavajo. Kataster izdela izvajalec javne službe
v roku treh let od dneva veljavnosti na stroške lastnika javne
infrastrukture.
50. člen
Storiteve iz druge, četrte in pete alineje 32. člena tega
odloka, ki se nanašajo na odvajanje padavinskih voda s streh
v meteorno kanalizacijo in čiščenje padavinskih odpadnih voda,
se v občini Gorenja vas - Poljane ne zaračunava do izgradnje
sistema za odvajanje in čiščene padavinskih voda.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 58/08 in 123/08).
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-026/2014-001
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

2294.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva in oskrbe
s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 17. člena
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Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji
dne 19. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih
virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe ter postopke in kriterije za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz
obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Gorenja vas - Poljane se zagotavljajo v proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občine), ki ga
sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se
dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije.
Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, so
državne pomoči.
Pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Pomoči se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni,
da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme
presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije. Skupna
pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, pa ne sme presegati 100.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetja ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
4. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev, sofinanciranja vgradnje manjših kurilnih naprav in vgradnje toplotnih črpalk za centralno ogrevanje
prostorov),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
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– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za
vpis v sodni register.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki
tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Prav tako do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku,
vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine
Gorenja vas - Poljane,
– subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK
(Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).
5. člen
Splošna določila pri dodeljevanju pomoči:
– sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija investicije morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora
od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno
izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik
pomoči prejel na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora
pisno obvestiti prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora
hraniti evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od
datuma dodelitve pomoči,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge (obrazci). Podrobna
vsebina in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu.
6. člen
Kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
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– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba oziroma oseba, ki se samozaposluje
mora izpolnjevati naslednje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Gorenja
vas - Poljane,
– ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja
subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravih osebah.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
Oseba mora ostati samozaposlena vsaj dve leti po prejeti
pomoči za ta namen.
V primeru, da oseba, ki se je samozaposlila, ne ostane
samozaposlena vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen,
mora prejemnik dodeljenih sredstev le-te vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje samozaposlitve, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem
razpisu.
Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč,
se mora ohraniti vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
V primeru, da novo zaposlena oseba postane brezposelna iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve
zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim
pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih
sredstev le-ta vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na
trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Višina:
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša 1.200 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas s polnim delovnim časom znaša 600 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas s polnim delovnim časom, ki ji je to prva zaposlitev, znaša
800 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program za
nedoločen čas s polnim delovnim časom, znaša 1.100 evrov,
– pomoč delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Gorenja vas - Poljane, se znesek
zmanjša za polovico.
2. Sofinanciranje pogodbene obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Gorenja vas - Poljane in posojilojemalcem
oziroma banko,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci,
ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih
sredstev,
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– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v
Občini Gorenja vas - Poljane vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionira se pogodbena obrestna mera za obresti,
ki zapadejo v plačilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih
posojil in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva
(razen osebnih avtomobilov),
– poleg upravičencev iz 3. člena tega pravilnika so do
sredstev upravičeni tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem
območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno
dejavnost.
Višina:
– višina pomoči se določi letno z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov investicije,
– investicija se mora izvesti na območju Občine Gorenja
vas - Poljane.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe
opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne
mere iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo le
enkrat.
3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
Namen:
– sofinanciranje promocije podjetij in obrtnikov na sejmih
v tujini in doma.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma.
Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno
1.500 evrov na sejem.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega
prostora,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za
dva sejma na leto.
4. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt,
– vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni
načrt enkrat na 10 let.
Višina:
– do 50 % upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta oziroma ne več kot 1.500 evrov.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje
in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev
ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
5. Sofinanciranje inovacijske dejavnosti
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, ki razvijajo nove
proizvode za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev
in tehnologij.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi
dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih in nematerialnih (stroški nakupa licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja).
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6. Sofinanciranje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za poslovne objekte.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala na podlagi dokazil o opravljenih
storitvah.
Višina pomoči:
– do 15 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori
morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
7. Sofinanciranje vgradnje manjših kurilnih naprav na
lesno biomaso
Namen:
– vgradnja manjših kotlov na lesne sekance, na polena
in na pelete.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala vgradnjo manjših kurilnih naprav na lesno biomaso na podlagi dokazil o nakupu in vgradnji
naprave.
Višina:
– največ 35 % upravičenih stroškov izvedbe investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški vgradnje manjših kotlov na biomaso (osnovni
del, brez dodatnih napeljav),
– vlagatelj je upravičen do subvencije enkrat na 7 let za
isti ukrep.
8. Sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov
Namen:
– vgradnja toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala vgradnjo toplotnih črpalk na
podlagi dokazil o nakupu in vgradnji toplotne črpalke.
Višina:
– največ 35 % upravičenih stroškov izvedbe investicije
(toplotna črpalka z vključenim prenosnikom).
Upravičeni stroški:
– stroški vgradnje toplotnih črpalk (osnovni del, brez dodatnih napeljav),
– vlagatelj je upravičen do subvencije enkrat na 7 let za
isti ukrep.
9. Sofinanciranje obratovanja žičnic za razvoj turizma
Namen:
– spodbujanje operacij v obnovo in posodobitev obstoječe
žičniške infrastrukture, ki bodo spodbudile razvoj in dvig konkurenčnosti in kakovosti turizma.
Pogoji:
– upravičeni stroški morajo biti skladni z veljavnimi predpisi o razvojnih spodbudah za turizem,
– žičniška infrastruktura dosega zmogljivost prevoza
3.000 oseb na uro,
– sofinanciranje operacij v obratovanje žičnic nad
20.000 evrov upravičenih stroškov.
Višina pomoči in upravičeni stroški:
– višina pomoči se določi letno z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 75 % upravičenih stroškov,
– upravičeni stroški obsegajo investicijsko in redno vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in opreme ter stroške za
njihovo tekoče poslovanje.
8. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem se podrobneje določi kriterije ter
način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka
imenuje župan komisijo izmed članov občinske uprave.
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2. Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija
pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen namen ter s tem seznani pristojni odbor.
4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za
nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
5. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Gorenja
vas - Poljane in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega
razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev
sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na
razpoložljiva sredstva, se ostanek sredstev lahko prerazporedi
na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
10. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora občini vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega
odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega
pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega
pravilnika, preverja občinska uprava in s tem seznani komisijo.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni
list RS, št. 33/08 in 19/13).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 441-001/2014-001
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 51/10, 40/12 –
ZUJF), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni
list RS, št. 85/13) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni
list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04, 106/05 in 59/11) je
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. redni seji
dne 19. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2014 znaša 0,0047994 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014
dalje.
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2013 (Uradni list RS, št. 109/12).
Št. 422-007/2007-006
Gorenja vas, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

IVANČNA GORICA
2296.

Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu
oziroma razlastitvi nepremičnin in delov
nepremičnin v k.o. 1810 Stična

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 35. seji dne 23. 6.
2014 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma
razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin
v k.o. 1810 Stična
1.
Ugotovi se javna korist za razlastitev nepremičnin in delov
nepremičnin in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo kupi
oziroma razlasti sledeče nepremičnine in dele nepremičnin v
k.o. 1810 Stična, potrebne za izvedbo rekonstrukcije objekta
gospodarske javne infrastrukture – občinske lokalne ceste
Stična - Vir pri Stični-Griže skladno s projektom za izvedbo
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št. 144-07/2012-G iz februarja 2014, ki ga je izdelal AG projekt,
Andrej Goršič s.p.:
Nepremičnina z ID znakom 1810-56/0-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-54/5-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-55/0-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-54/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-52/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/12-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-67/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-66/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/9 -0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/8 -0
Nepremičnina z ID znakom 1810-68/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-69/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-69/9-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-69/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/239-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/238-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/34-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/31-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-50/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-53/0-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-52/3-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/31-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/30-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/29-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/27-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-713/32-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/21-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/23-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/29-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/27-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/15-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-715/14-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/20-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/19-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/15-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/23-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-710/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-632/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-631/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-631/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-633/3-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-633/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810- 633/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-633/5-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/6-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-634/5-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-635/4-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-674/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/7-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/9-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-708/8-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/10-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/11-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/66-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/244-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/240-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/37-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/78-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/225-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-711/226-0
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Nepremičnina z ID znakom 1810-711/230-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-676/2-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-676/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-677/1-0
Nepremičnina z ID znakom 1810-593/1-0.
Razlastitev nepremičnin in delov nepremičnin se izvede
skladno z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 –
ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 73/13) in Zazidalnega načrta S3/a – Kojina (Uradni list
RS, št. 124/04, 124/08) oziroma na podlagi določb Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US RS).
Nepremičnine in deli nepremičnin, navedeni v prvem odstavku te točke, so predvideni za rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce, opornih zidov, ograj, cestne kanalizacije in cestne razsvetljave.
2.
Nepremičnine se razlastijo v minimalnem obsegu, nujno potrebnem za rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnikov za
pešce, opornih zidov, ograj, cestne kanalizacije in cestne razsvetljave, skladno s projektom za izvedbo št. 144-07/2012-G
iz februarja 2014, ki ga je izdelal AG projekt, Andrej Goršič s.p.
3.
V zahtevi za razlastitev se predlaga uporaba nujnega
postopka po določbi 104. člena Zakona o urejanju prostora,
če pa za to ne bodo izpolnjeni pogoji, se predlaga in izvede
redni postopek.
4.
Lastnikom nepremičnin se izplača odškodnina ali pa se
jim zagotovijo nadomestne nepremičnine skladno z določili
Zakona o urejanju prostora.
5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0043/2014-1
Ivančna Gorica, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

KOBARID
2297.

Odlok o plakatiranju v Občini Kobarid

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, odl. US: 7/08, 76/08, 100/08, 79/09,
14/10, 51/10 in 84/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – ZP-1), 78. člena Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 – ZCes-1) in 18. člena Statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski
svet Občine Kobarid na 30. seji dne 26. junija 2014 sprejel

ODLOK
o plakatiranju v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o plakatiranju ureja postavitev in vzdrževanje
objektov za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta),
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nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov, letakov, napisov in podobnih objav (v
nadaljevanju: plakatov), oglaševanje v času volilne kampanje,
obračun plakatiranja ter nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb tega odloka.
2. člen
(1) Plakatiranje obsega vse oblike posredovanja obvestil
in sporočil s plakati za vizualno sporočanje širši javnosti.
(2) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so
nameščeni na zgradbah ali funkcionalnem zemljišču zgradb.
II. PLAKATNA MESTA
3. člen
(1) Plakate je dovoljeno nameščati le na za to določenih
plakatnih mestih v skladu z določbami tega odloka.
(2) Plakatni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja.
(3) Plakatna mesta so stalna, premična in začasna.
(4) Stalna plakatna mesta so samostoječe table, vitrine,
oglasni stebri, za plakatiranje opremljeni drogovi javne razsvetljave (obešanke) in določene površine na obcestnih zidovih.
Stalna plakatna mesta so v mestu Kobarid, naseljih Idrsko,
Breginj, Drežnica in Ladra. Stalna plakatna mesta se lahko postavijo tudi v drugih naseljih v Občini Kobarid, o čemer odloča
občinski svet s sklepom.
(5) Premična plakatna mesta (panoji, transparenti, napisi)
so namenjeni občasnemu plakatiranju in se nameščajo na
zemljišču v lasti ali upravljanju občine s soglasjem občinske
uprave Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinska uprava).
(6) Na izložbena okna poslovnih prostorov, vrtne ograje,
zidove ter na fasade zasebnih ali javnih stavb je dovoljeno nameščanje plakatov samo z dovoljenjem lastnika ali najemnika
poslovnih prostorov.
(7) Na drogovih javne razsvetljave je dovoljeno nameščanje plakatnih mest (obešank) samo v mestu Kobarid.
(8) Postavitev plakatov s površino nad 4 m2 ni dovoljena
niti samostojno niti na objektih.
(9) Če v naselju ni opredeljenih plakatnih mest, se dejavnost plakatiranja izvaja na krajevno običajnih mestih.
(10) Na predlog pristojne krajevne skupnosti, se lahko
na stroške predlagatelja s sklepom župana postavi začasno
plakatno mesto. Za urejanje začasnega plakatnega mesta je
odgovorna krajevna skupnost.
4. člen
(1) Urejanje plakatnih mest in plakatiranje v naseljih, v
katerih so s tem odlokom oziroma s sklepom Občinskega sveta
določena stalna plakatna mesta, izvaja v skladu z Odlokom o
gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid občinska uprava
(v nadaljevanju: izvajalec).
(2) Lokacijo plakatnih mest določi občinska uprava po
predhodni pridobitvi mnenja KS.
(3) Občinska uprava izdela kataster vseh stalnih plakatnih mest, ki ga mora redno dopolnjevati. V katastru mora biti
določeno mesto, velikost in videz stalnega plakatnega mesta.
(4) V ostalih naseljih, kjer ni stalnih plakatnih mest določenih s tem odlokom oziroma s sklepom občinskega sveta,
izvajalec ne izvaja in ne zaračunava plakatiranja.
5. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti
plakatno mesto na zemljišču v lasti ali upravljanju občine, mora
občinsko upravo z vlogo zaprositi za soglasje. V primeru, da
občinska uprava poda soglasje, se medsebojne pravice in
obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo.
(2) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti
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plakatno mesto na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na
podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča ali objekta
in morebitnih drugih soglasij, potrebnih za posege v okolje in
prostor.
(3) Fizična ali pravna oseba, ki bi rada imela plakate nameščene na premičnih plakatnih mestih, mora plakate dostaviti
občinski upravi v potrditev in plačati storitev nameščanja.
6. člen
(1) Za soglasje občine iz 3. in 5. člena tega odloka se
zaprosi z vlogo, ki mora vsebovati:
– navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta;
– grafični prikaz plakatnega mesta z navedbo tehničnih
podatkov;
– druge priloge na zahtevo občinske službe pristojne za
okolje in prostor.
(2) Pristojna oseba občinske uprave izda soglasje v obliki
odločbe.
7. člen
Občinska uprava pri izdaji soglasja iz 6. člena tega odloka
upošteva naslednje kriterije:
– plakatno mesto se na primeren način vključuje v okolico
oziroma ne kvari njenega videza,
– plakatno mesto mora biti na lokaciji, ki ne bo vplivala na
varnost cestnega prometa,
– morebitne druge kriterije, izhajajoče iz državnih in občinskih aktov, ki urejajo posege v okolje in prostor.
8. člen
(1) Plakatno mesto, ki je postavljeno v nasprotju s četrtim
in petim odstavkom 3. ter prvim odstavkom 5. člena tega odloka, mora lastnik oziroma upravljavec odstraniti v petih dneh
od prejema odločbe.
(2) V primeru, da tega ne stori, plakatno mesto odstrani
pristojna služba občinske uprave oziroma od nje pooblaščena
služba.
III. PLAKATIRANJE
9. člen
(1) Plakati se lahko nameščajo le na plakatna mesta.
(2) Plakati morajo biti opremljeni s štampiljko organizatorja prireditve in izvajalca.
(3) Plakate je prepovedano lepiti preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na dogodek, ki se še ni zgodil.
(4) Oglaševanje z odmetavanjem letakov iz zraka ali zatikanjem letakov na parkirana osebna vozila je prepovedano.
(5) Prepovedana je nenamenska uporaba ali poškodovanje plakatnih mest.
(6) Za odstranjevanje plakatov na podlagi inšpekcijske
odločbe velja 100 % cena plakatiranja.
10. člen
Izvajalec nameščanja plakatov mora poskrbeti:
– da so plakati, ki jih namešča, kvalitetno pritrjeni, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega sme
plakat viseti na plakatnem mestu,
– da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim
oglasom ne prekrije ženameščenega plakata oziroma drugega
oglasa, ki oglašuje ali vabi na dogodek oziroma prireditev, ki
se še ni zgodila,
– da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi
oglasi odstranjeni v roku dveh delovnih dni od takrat, ko je za
tako stanje izvedel,
– da so plakati oziroma drugi oglasi v roku dveh delovnih
dni po prenehanju razloga zaradi katerega so bili nameščeni,
odstranjeni s plakatnih mest,
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko,
– da prijavi medobčinski upravi vsako nezakonito nameščanje plakatov.
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11. člen
(1) Cena storitve nameščanja plakatov se določi s sklepom občinskega sveta.
(2) Za nameščanje in odstranjevanje plakatov je naročnik
dolžan plačati izvajalcu ceno, ki je določena s sklepom Občinskega sveta.
(3) Cena plakatiranja se določi glede na velikost, število
plakatov ter čas trajanja plakatiranja.
(4) Cena namestitve transparenta in obešanke se določi
glede na čas trajanja namestitve.
(5) Sredstva pridobljena z izvajanjem plakatiranja se prednostno namensko porabi za urejanje in vzdrževanje plakatnih mest.
(6) Podrobnejša navodila v zvezi z načinom plakatiranja
in obračunavanjem storitve plakatiranja se določi s pravilnikom.

skega sveta, je za urejanje krajevno običajnih plakatnih mest
odgovorna pristojna krajevna skupnost.

12. člen
Plačila storitve nameščanja plakatov na javna plakatna
mesta so oproščeni Občina Kobarid, društva in krajevne skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Kobarid ter humanitarne in zdravstvene organizacije.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

IV. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
13. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje mora občina enakopravno
zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
(2) Pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest
za potrebe volilne kampanje izda župan, v skladu z zakonom
o volilni kampanji, in se javno objavijo najmanj 60 dni pred
dnevom glasovanja.
(3) Za posebne potrebe se postavijo začasna plakatna
mesta.
(4) Začasna plakatna mesta so naslednja:
– Kobarid (v centru),
– Drežnica (pred vasjo),
– Ladra (v centru),
– Staro selo (pri odcepu za Breginjski kot),
– Breginj (pri trgovini),
– Idrsko (križišče Livek),
– Trnovo ob Soči,
– Livek,
– Vrsno,
– Borjana.
(5) Poleg začasnih plakatnih mest iz prejšnjega odstavka
se lahko v primeru izkazanih potreb, s sklepom župana postavijo tudi druga plakatna mesta.
V. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
14. člen
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če krši določbe:
– 3. člena tega odloka,
– 5. člena tega odloka,
– 9. člena tega odloka,
– 13. člena tega odloka.
(2) Globa za posameznika, odgovorno osebo pravne
osebe ali odgovorno osebo organizatorja javne prireditve ali
drugega oglaševanja, za kršitve iz prvega odstavka tega člena,
znaša 100,00 EUR.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska
inšpekcija.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Do postavitve stalnih plakatnih mest v naseljih, v katerih
le-ta še niso določena s tem odlokom oziroma sklepom občin-

17. člen
(1) Občinska uprava izdela kataster stalnih plakatnih mest
v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Pravilnik, ki določa način plakatiranja in obračunavanja
storitve plakatiranja se sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
18. člen
Obstoječe plakate oziroma plakatna mesta iz 3. in 5. člena tega odloka morajo oglaševalci uskladiti v roku enega leta
od uveljavitve tega odloka.

Št. 007-2/10
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

2298.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi drugega
odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 18. člena
Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) na
30. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
(Uradni list RS, št. 99/13) se v 4. členu doda nov štirinajsti
odstavek, ki se glasi:
»(14) Glagol »strinjati se« se uporablja smiselno kot v
63. in 65. členu ZGO oziroma glede strank v postopku smiselno
kot po ZUP.«
2. člen
V prvem odstavku 39. člena se črta »(karta št. 5.11)«.
3. člen
V devetem odstavku 59. člena se črta zadnja vrstica
tabele, ki se glasi:
»
Industrijska
KO 15 IC 4/2 IC IP 4
cona

2

poslovne cone
«

4. člen
V 67. členu se besedna zveza »pomožni objekti« v vseh
sklonih nadomesti z besedilom »enostavni in nezahtevni objekti« v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku se za besedilom »rekreacijsko funkcijo
gozda« v novo vrstico doda besedilo: »Za vse enostavne in nezahtevne objekte velja odmik od parcelne meje minimalno 2 m,
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za vse ostale objekte, ki niso zgradba, kot so oporni zidovi, plotovi, ograje ipd. pa 0,5 m. Odmiki so lahko tudi manjši, kolikor
se s tem strinja lastnik sosednje nepremičnine. Medposestni
zidci do višine 0,5 m na območju stavbnih zemljišč so lahko
postavljeni tudi do parcelne meje.«
5. člen
Prvi odstavek 72. člena se popravi tako, da se glasi:
»(1) Za enoto urejanja prostora Bencinska črpalka
(KO14), ki se ureja z OPPN, veljajo enaka merila in pogoji glede posegov v prostor, kot so določena v 62. in 63. člena tega
odloka za TIP 3 in TIP 4.«
V drugem odstavku se črta:
»Industrijska cona:
– višina objektov od tal do kapi je največ 10 m,
– oblikovno morajo biti objekti poudarjeni horizontalno,
– razmerje med višino in najkrajšo tlorisno dolžino objekta
ne sme biti večja od 1,
– kot prostorska dominanta se lahko izvede samo gospodarski inkubator, ki pa ne presega 50 % višine ostalih objektov.«
6. člen
V 73. členu se za besedilom »Za vse legalno zgrajene«
doda beseda »stanovanjske«.
7. člen
V prvem odstavku 78. člena se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih na območju
naselja Idrsko (Uradni list RS, št. 79/00).«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/2008
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

2299.

Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih
mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto
2014/2015

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na
30. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel naslednji

Vzgojiteljica

2

Pomočnica vzgojiteljice
IV. VVO BREGINJ

2

Vzgojiteljica

1

Pomočnica vzgojiteljice

0,43

I. VVE KOBARID
Vzgojiteljica

6

Pomočnica vzgojiteljice

6

II. VVO SMAST
Vzgojiteljica

1

Pomočnica vzgojiteljice

1
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B. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Pomočnik ravnatelja

1,00

Svetovalno delo

0,36

Organizator prehrane
0,17
Organizator zdravstveno-higienskega
režima
0,17
C. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI
IN TEHNIČNI DELAVCI
Računovodja

0,67

Administrativni delavec

0,67

Kuharsko osebje
Perica

2,48
0,76

Hišnik, šofer

0,63

0,26

Čistilci

2,46

0,50

II.
Kolikor število vpisanih otrok v posameznem oddelku
VVE Kobarid z oddelki presega normativ iz prvega odstavka
17. člena Zakona o vrtcih, Občinski svet Občine Kobarid soglaša, da število otrok presega veljavne normative, za največ
dva otroka v oddelku.
III.
V šolskem letu 2014/2015 se določi v VVO Breginj nižji
normativ števila otrok, kot je zakonsko predvideno. V VVO
Breginj je lahko v šolskem letu 2014/2015 vključenih najmanj
7 otrok.
IV.
Kolikor število vpisanih otrok v VVO Breginj presega normativ iz prvega odstavka 41. člena Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Občinski svet Občine Kobarid soglaša, da se veljavni normativ
poveča za največ enega otroka.
V.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014.
Št. 602-03/2013
Kobarid, dne 26. junija 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k sistemizaciji
delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2014/2015,
kot sledi:
dodatno
občina
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KOPER
2300.

Sklep o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot
v krajevnih skupnostih na območju Mestne
občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)
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RAZGLAŠAM
SKLEP
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih na območju Mestne občine Koper
Št. 040-5/2014
Koper, dne 4. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 109. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12)
ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. 7.
2014 sprejel

SKLEP
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih na območju Mestne občine Koper
I.
S tem sklepom se določa število članov svetov krajevnih
skupnosti, število in območja volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper ter število članov, ki se
volijo po volilnih enotah.
1. KRAJEVNA SKUPNOST ANKARAN – ANCARANO
1.
Svet krajevne skupnosti Ankaran šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ANKARAN –
ANCARANO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 275,276, 277, 278, 372, 381)
obsega območja naselij:
Na Logu, Rožnik, Ivančičeva cesta, Cesta na Prisojo, Železniška cesta od št. 1–11, neparne št. 13–17c, Jadranska cesta od št. 1 do 25, Pot na Brido št. 2, 2a, 2b, 3, parne št. 4–10.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 268, 269, 272, 273,274, 371)
obsega območja naselij:
Jadranska cesta št. 42, Oljčna pot, Pervanjeva ulica,
Bertokova ulica, Regentova ulica parne št. 2–10, Cahova ulica
parne št. 2–14, Pod vrhom.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 270, 271, 370) obsega območja:
Hrvatinova ulica, Srebrničeva ulica, Ulica Rudija Mahniča, Tomažičeva ulica, Larisova ulica, Frenkova ulica, Bevkova
ulica, Kocjančičeva ulica, Vlahovičeva ulica, Jadranska cesta
parne št. 46–84, Cahova ulica neparne št. 1–11, Pot na Brido
št. 1, 1a, 1b, Regentova ulica št. 1, 3, Razgledna pot št. 2,
2a-c, 4–24, 26.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 279, 280) obsega območja:
Jadranska cesta neparne št. od 27–47j, 51, 51 a–j, neparne št. 59–85a, parne št. 86–96, Razgledna pot št. 1, 3,
Vinogradniška pot in Lazaret.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
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V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
2. KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI – BERTOCCHI
1.
Svet krajevne skupnosti BERTOKI šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti BERTOKI –
BERTOCCHI se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 155, 156) obsega območja:
Cesta borcev parne št. 10–20, 21–23, 25, 29a, 30, 31,
31b, 33, 34, Cesta med Vinogradi parne št. 2–18, Markova
ulica parne št. 18–24, parne št. 28–52, 56, 65, 65a, 67, 69,
Pobeška cesta 19a.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 162, 163, 164) obsega območja
naselij:
Cesta med vinogradi, Markova ulica neparne št. 1–63,
Prečna cesta parne št. 2–10, 16, Srmin 19.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 382, 384) obsega območja naselja:
SRMIN, razen Srmin19.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 158, 159,160, 161) obsega območja ulic:
ulica Arjol, Pobeška cesta do 19b, Cesta 2. oktobra, Markova ulica parne št. od 2–16, Ulica ob spomeniku.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 151, 152, 153, 154, 157) obsega
območja naselij:
Cesta bratstva, Cesta Ivana Starca, Kurirska cesta, Poljska pot, Pobeška cesta od št. 21 do 57, Sončna cesta, Lovorova ulica, Šantoma, Prade, Cesta št. VI, VII, VIII, IX, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.
V 5. volilni enoti se volijo 4 člani sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
3. KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT
1.
Svet krajevne skupnosti BORŠT šteje 7 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikujejo
3 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 300) obsega območje naselja:
BORŠT.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 325) obsega območje naselja:
LABOR.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 301) obsega območje naselja:
GLEM.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL
1.
Svet krajevne skupnosti ČRNI KAL šteje 14 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ČRNI KAL se
oblikuje 13 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 195, 199) obsega območje naselja:
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DOL in ZANIGRAD.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 294) obsega območje naselja:
HRASTOVLJE.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID185, 186, 187, 188, 290) obsega
območje naselij:
RIŽANA, CEPKI, ROŽAR, STEPANI in KRNICA.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 189, 190) obsega območje naselja:
ČRNI KAL.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 230) obsega območje naselja:
GABROVICA.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 231, 232) obsega območje naselja:
OSP.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota (PO-ID 194) obsega območje naselja:
PODPEČ.
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota (PO-ID 193) obsega območje naselja
BEZOVICA.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota (PO-ID 192) obsega območje naselja
LOKA.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota (PO-ID 191) obsega območje naselja
PREDLOKA.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota (PO-ID 344, 345) obsega območje naselij
SOCERB in KASTELEC.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota (PO-ID 196, 228, 229) obsega območje
naselij
ČRNOTIČE, PRAPROČE in BREŽEC PRI PODGORJU.
V 12. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota (PO-ID 291) obsega območje naselja
KORTINE.
V 13. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI
1.
Svet krajevne skupnosti Dekani šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti DEKANI se
oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 172, 173) obsega območja naselja:
Dekani od hišne številke 6–21a, 24, 25, 25a, 224, 224A,
224E, 224F, 257 ter od 1 do 5.
V 1. volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 174, 366) obsega območje naselja:
Dekani od hišne številke 45, 45a, 75, 104b, 113–116, 118,
119, 126, 127, 134–136a, 142–148, 150, 194, 195, 202–206a,
208–223, 259–264, 350.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 169, 175) obsega območje naselja:
Dekani od hišne številke 26–31b, 31d, 34, 34b, 36, 39–44,
46, 46a, 47, 49–73, 76c–z, 360.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 171, 365) obsega območje naselja:
Dekani od hišne št. 22, 23, 23a-h, 32, 33, 224–256b,
265–275, 284–288c, 297, 300, 305, 309–312.

Št.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

5985

V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 170, 364) obsega območje naselij:
Dekani od hišne št. 34a, 35–35d, 37, 38, 105–112, 115,
117, 120–123, 125, 128, 129–133a, 137–141, 149, 151–191,
193, 196–201, 207, 276–279.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE
1.
Svet krajevne skupnosti GRAČIŠČE šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti GRAČIŠČE se
oblikuje 13 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 209) obsega območja naselja
BUTARI.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 224) obsega območja naselja
DVORI.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 293) obsega območja naselja
GRAČIŠČE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 292) obsega območja naselja
KUBED.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 225) obsega območja naselja
MORAVŽ.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 210, 349) obsega območja naselij
POLETIČI in GALANTIČI.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega območja naselij POPETRE.
(PO-ID 211).
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota (PO-ID 201, 202) obsega območja naselij
SOČERGA in LUKINI.
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota (PO-ID 200) obsega območja naselja
SMOKVICA.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota (PO-ID 203, 204, 205, 206, 222, 223)
obsega območja naselij
KARLI, MARŠIČI, OLIKA, PERAJI, PISARI in ŠEKI.
V 10. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota (PO-ID 295) obsega območja naselja
TREBEŠE.
V 11. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota (PO-ID 207, 208) obsega območja naselij
TULJAKI in SOKOLIČI.
V 12. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota (PO-ID 212) obsega območja naselij
ZABAVLJE.
V 13. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN
1.
Svet krajevne skupnosti GRADIN šteje 8 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti GRADIN se
oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 220,221) obsega območja naselja
PREGARA z zaselki: BUŽELI, KRIŠTIJI, REPAREC,
BREŽINARI, TUNIŠI, SV. SIMON.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 217, 218, 219, 299) obsega območja naselij
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GRADIN, BREZOVICA PRI GRADINU, ABITANTI, SIRČI
z zaselkom PAVLIČI.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 216, 296, 297, 298) obsega območja naselij
BELVEDUR, KOROMAČI, BOŠKINI, TOPOLOVEC z zaselkom HRVOJI, ŽRNJOVEC, MOČUNIGI.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
8. KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI – CREVATINI
1.
Svet krajevne skupnosti HRVATINI šteje 10 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti HRVATINI –
CREVATINI se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 254, 255, 256, 257, 258, 259, 281,
282, 283) obsega območja naselij
BARIŽONI, CEREJ, KOLOMBAN.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 249, 251, 252, 253, 350, 369)
obsega območje naselja
Hrvatini 1–116C.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 6, 7, 9, 10, 11, 30,358) obsega
območja naselij:
PREMANČAN in Hrvatini 117–224.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
9. KOPER – CENTER – CAPODISTRIA – CENTRO
1.
Svet krajevne skupnosti KOPER – CENTER CAPODISTRIA – CENTRO šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti KOPER –
CENTER CAPODISTRIA – CENTRO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 248, 250, 284, 368) obsega:
Barvarska parne št. 2–8, Belveder 1, 2, 2a, 4, 4a, 4b, 6, 8,
Budičinova ulica, Čevljarska ulica parne.št. 2–40, Garibaldijeva
ulica, Glagoljaška ulica 1, 1a, 1b, 1c, parne št. 2–8, Kettejeva
ulica, Kidričeva ulica parne št. 2–46, neparne št. 1–35, Kocjančičeva ulica, Kolaričeva ulica 15, 17, 19, Kopališko nabrežje,
Mladinska ulica, Muzejski trg, Nazorjev trg, Planinčeva ulica,
Pobočna ulica št. 5, Resslova ulica, Santorijeva ulica neparne
št. 1–9, Titov trg 3–5, Triglavska ulica, Tumova ulica, Ukmarjev
trg, Verdijeva ulica neparne št. 1–11, Župančičeva ulica neparne št. 1–37.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 3, 5, 16, 23, 27, 29, 32, 133, 134)
obsega:
Ankaranska cesta št. 2, 3c, 3d, 4, Cankarjeva parne
št. 2–10, Carpacciev trg 1–6, Čevljarska ulica neparne št. 1–23,
Ferrarska cesta parne št. 2–14, Gallusova ulica 2, Gasilska
ulica 1–11, 13–18, Giordanov trg 1, 2, Goriška ulica, Gortanov
trg l, 3–l1, Gramscijev trg 1, 3, Gregorčičeva ulica parne št. 2–8,
12, 14, Istrska cesta 12, 14, Kapodistriasov trg 1, Kidričeva
ulica neparne št. 37–45, Kmečka ulica neparne št. 19–25, Kolaričeva ulica 1–3, neparne št. 5–13, Kolarska ulica, Kolodvorska
ulica 1–5, 7, Kreljeva ulica parne št. 2–8, 5, 7, Kumarjeva ulica
neparne št. 1–9, Levja ulica parne št. 2–10, Ljubljanska cesta
parne št. 2–8, neparne št. 3–13, Martinčev trg 3, Marušičeva
ulica neparne št. 3–13 in 17–35, Mužčev trg 1–4, Pobegova
ulica, Pobočna ulica parne št. 2–10, Pristaniška ulica 1–3,
5, 5a, Puntarska ulica, Sabinijeva ulica, Santorijeva parne
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št. 2–8, Solinska ulica 2, 4, 6, Soška ulica neparne št. 1–7,
Titov trg 2, Tomažičev trg, Trg Brolo 8–12, Ul. agrarne reforme
parne št. 18–30, Ulica OF neparne št. 1–15, Ul. Zore Perello–Godina 1, 3, Ulica talcev, Valvasorjeva neparne št. 1–43,
Vojkovo nabrežje 4–9, Vrtna ulica 1, 3, Zlatičeva ulica parne
št. 2–8, 8b, Župančičeva parne št. 2–20, 33.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
135) obsega:
Ankaranska cesta 3, 3a, 3b, 5, 5a–d, 7, 7a, 7b, 10, Bazoviška ulica, Bošadraga, Brkinska ulica, Burlinova ulica, Cankarjeva ulica vse številke razen parne št. 2–10, Dellavalejeva ulica
2–10, 12, 14, 16, Destradijev trg, Dijaška ulica, Ferrarska ulica
17, 30, 38, Gallusova ulica neparne št. 1–11, 4, 6, Gimnazijski
trg 1–5, Gramscijev trg 4–8, Grudnova ulica, Izolska vrata,
Kmečka ulica neparne št. 1–17, Konzulska ulica 2, 3, Kreljeva
ulica 1, 1a, 3, 10, Krpanova ulica 2, neparne št. 7–11a, Kumarjeva ulica parne št. 2–6, Levja ulica neparne št. 1–9, Martinčev
trg l, 2, 4, 5, Marušičeva ulica 2, Mirenska ulica 1, 2, 2a, 4, 6,
Opekarska ulica, Pekarniška ulica, Petronijeva ulica, Ribiški trg,
Stara ulica, Titov trg 1, Trg Brolo 1–7, Trubarjeva ulica 1, 2, 4, 6,
6a, Ul. agrarne reforme neparne št. 13–21, Ulica ob strelskem
jarku 2, 4, 6, Ulica OF 12, 14, 16, Ulica pri vodnjaku, Ulica
stare pošte, Verdijeva ulica 2, 4, 6, 10, Vergerijev trg, Vojkovo
nabrežje parne št. 14–18, 19–38a, Volaričeva ulica 1, Zlatičeva
ulica neparne št. 1–19.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 1, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31)
obsega:
Božičeva ulica, Cesta Zore Perello – Godina 2, Čevljarska
ulica nep. št. 25–35, Depontijeva reber, Dimnikarska ulica,
Ferrarska ulica 3, 5, 5a, 5b, 7, 9, 9a, Gimnazijski trg 6, 7,
Gortanov trg 12–16, Kačja ulica, Kamnita ulica, Kosovelov trg,
Lazaretska ulica 1–7, Ljubljanska cesta 1, Marušičeva ulica
parne št. 4–20, 37, 37a, Miklavčičeva ulica, Mužčev trg 5–8,
Naldinijeva ulica, Obzidna ulica, Ozka ulica, Piranska cesta 1,
Prešernov trg, Pristaniška ulica par.št. 4–6, 7–15, neparne
št. 17–47, Repičeva ulica, Rižanska ulica, Rutarjeva ulica,
Solinska ulica l, 3, 5, Soška ulica parne št. 2–8a, Staničev trg,
Trinkova ulica, Tominčeva ulica, Tovarniška ulica, Ulica agrarne
reforme 1–12, 14, 16, Ulica OF parne št. 2–10, Ulica pri velikih
vratih, Ulica Talcev parne št. 2–14, Valvasorjeva ulica parne
št. 2–16, 11, Vlačičeva ulica, Vojkovo nabrežje 1–3, 10–12, 13,
15, 17, Volaričeva ulica 2, 4, Voukova ulica, Vrtna ulica parne
št. 2–10a, Zadružna ulica, Župančičeva ulica parne št. 22–38,
39, 41, 43, 45.
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
10. KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE
1.
Svet krajevne skupnosti MAREZIGE šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti MAREZIGE se
oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 302) obsega območja naselij:
BABIČI.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 306, 307, 308) obsega območja
naselij:
MAREZIGE.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 313) obsega območja naselij:
LOPAR.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
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4. volilna enota (PO-ID 309) obsega območje naselja:
MONTINJAN.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 213, 214, 314) obsega območja
naselij:
TRUŠKE, BOČAJI in KOZLOVIČI.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 215) obsega območje naselja:
TRSEK.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
11. KRAJEVNA SKUPNOST OLMO-PRISOJE
1.
Svet krajevne skupnosti OLMO-PRISOJE šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti OLMO-PRISOJE se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363)
obsega območja naselij:
Dolinska cesta neparne št. 1–37a, parne št. 2–34d, 41,
43, 60, 62, Oljčna pot 1–5e, neparne št. 7–21d, Šmarska cesta
parne št. 4–24, parne št. 28–82, 31,33, Ulica Generala Levičnika parne št. 2–46h, Ulica Istrskega odreda 1,3.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351,
352, 353) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 19, Dolinska cesta parne št. 36–56e,
58a, Oljčna pot neparne št. 23–59d in 63–69a, Prisoje 5, Semedela 58a, 71, 75–94, 99–99e, Ulica Generala Levičnika parne
št. 48–66h, neparne št. 1–11f.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 107, 108, 109, 110, 111, 118)
obsega območja naselij:
Cesta na Markovec št. 7, 9, 11, 13, 15, 17, Prisoje 7, 7a
in 9a, 9b.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 112, 123, 124, 125, 126, 335, 336)
obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 1, 1a, 1b, 1c, Ulica Istrskega odreda
parne št. 2–14, Oljčna pot parne št. 6–8, 8a, 8b in 10, Prisoje
št. 1, 3, 7b, 9, 11, celotni zaselek ŠALARA z zaselkom PADERNA.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 106, 119, 121, 129) obsega območja naselij:
Cesta na Markovec 3 in 5, Prisoje 2, 4, 6, 8, Ul. 15. maja
št. 1–15, 17.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
12. KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI-ČEŽARJI
1.
Svet krajevne skupnosti POBEGI-ČEŽARJI šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti POBEGI-ČEŽARJI se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 311, 312, 380) obsega območja
naselja:
ČEŽARJI.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 167) obsega območja ulic oziroma
naselij:
Cesta I. Istrske brigade parne št. 44–54, Frenkova cesta
parne št. 18, 20, 20a, 22, 22a, 24, 26, 28, neparne št. 1–15,
Izvidniška cesta, Kortina, Novo naselje.
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V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 166) obsega območja ulic oziroma
naselij:
Cesta I. Istrske brigade parne št. 2–42, Cesta na Žanej,
Cikuti, Frenkova cesta parne št. 2–16 e, 18a, 18b, 18c.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 165, 168, 379) obsega območja
naselij:
BRŽANI, Cesta I. Istrske brigade neparne št. 1–59a, Cesta na Rižano, ILIRIJA, POBEGOVO NASELJE, POLJANE in
Sončna pot v naselju Pobegi.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
13. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1.
Svet krajevne skupnosti PODGORJE šteje 7 članov.
2.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti PODGORJE
se oblikuje 1 volilna enota.
1. volilna enota (PO-ID 227) obsega območje naselja
PODGORJE.
14. KRAJEVNA SKUPNOSTI RAKITOVEC
1.
Svet krajevne skupnosti RAKITOVEC šteje 6 članov.
2.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti RAKITOVEC
se oblikuje 1 volilna enota.
1. volilna enota (PO-ID 226) obsega območje naselja:
RAKITOVEC.
15. KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA – SEMEDELLA
1.
Svet krajevne skupnosti SEMEDELA – SEMEDELLA šteje
13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti SEMEDELA –
SEMEDELLA se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53) obsega območje:
Bežkova ulica, Bidovčeva ulica neparne št. 1–9, parne
št. 2–18, Cesta na Markovec neparne št. 35–43, Erjavčeva
ulica, Gradnikova ulica 1–5, 7, 9, Istrska cesta 61, 63, 65,
Jenkova ulica 2, Klaričeva ulica parne št. 2–10, Kovačičeva
ulica parne št. 2–6, Kraljeva ulica 1–9, 11, 13, 15, Ulica Milana
Spasiča, Nova ulica parne št. 2–12, Rozmanova ulica 1–8,
Ulica Sergeja Mašere 2, Srebrničeva ulica, Stritarjeva ulica,
Tomšičeva ulica 2, 4, 6, Ul. II. Prekomorske Brigade 36–36g,
parne št. 38–68, neparne št. 49–57 ter neparne št. 63–75.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 33, 34, 35, 36, 46) obsega območje:
Jenkova ulica neparne št. 1–15, Jurčičeva ulica, Kovačičeva ulica neparne št. 1–27, 31, Levstikova ulica 1–3, 5,
Rozmanova ulica neparne št. 9–21, parne št. 10–26, Stjenkova
ulica 1–13, 15, 17, Tomšičeva ulica 8, Ul. 15. maja 18, Vegova
ulica 2–23, Veluščkova ulica 2.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 38, 39, 40, 41, 96, 97) obsega
območje:
Cesta na Markovec parne št. 2–10a, neparne št. 19a–33,
Semedela 70, Ul. II. Prekomorske Brigade št. 22–34a, neparne št. 35–47a, Klaričeva ulica neparne št. 7–15a ter parne
št. 12–16e.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
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4. volilna enota (PO-ID 37, 99) obsega območje:
Rozmanova ulica parne št. 28–58, Stjenkova ulica
19–19c, Bidovčeva ulica neparne št. 11–19, parne št. 20–22c,
Gradnikova ulica 6–6e, 10, 12, 14, Kovačičeva ulica 8, parne
št. 16–40c, 29–29c, Ul. II. Prekomorske Brigade 8–8c, Vegova
ulica 24–25c, 27–27c, 29–29c.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
130, 131, 132, 362) obsega območje:
Istrska cesta 53, 55, Levstikova ulica 4, Pahorjeva ulica
Puntarjeva ulica, Rozmanova ulica 21a, neparne št. 23–39,
parne št. 60–68e, Ul. 15. maja 16, 19–19d, 21–27, 30, Ul.
II. Prekomorske Brigade 6, 10–21a, Vatovčeva ulica, Veluščkova ulica neparne št. 1–13, Vodopivčeva ulica.
V 5. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota zajema območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.

2. volilna enota (PO-ID 136, 137, 148, 149,150, 342)
obsega območja naselij:
Grajska pot, Istrska cesta 1–51, Kolodvorska cesta št. 9,
11, Pobeška cesta, Škocjan, Škocjanska pot, Šmarska cesta
1, 2, Triban, Tribanska cesta.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 338, 339, 340, 355, 356) obsega
območja naselij:
KAMPEL, BOŠAMARIN.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 341, 375) obsega območja naselja:
MANŽAN.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.

16. KRAJEVNA SKUPNOSTI SVETI ANTON

1.
Svet krajevne skupnosti ŠKOFIJE šteje 10 članov.

1.
Svet krajevne skupnosti SVETI ANTON šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti SVETI ANTON
se oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 180) obsega območja naselja:
POTOK, razen hišne številke 4A.
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 183) obsega območja naselij:
KOCJANČIČI, DVORI št. 25
V 2. volilni enoti se voli l član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 181, 182) obsega območja naselij:
KAVALIČI, BUŽARJI in ŠKOFARJI, DOLANI parne št. 2 –16,
KLANEC parne št. 2–18.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 184) obsega območja naselij:
DVORI, DOLANI neparne št. 1–13e, FIKONI neparne
št. 1–5A, KLANEC neparne št. 1–5A, 9, 11, KORTINA, PEČKI,
SVETI ANTON neparne št. 1–11, ŠUŠTETI, TURKI 1–7A, 9,
9B, 9D, 9E, 11–23
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 176, 179) obsega območja naselij:
BOŠKARJI, CEREJ, FARANČAN, VRTINE GREGORIČI
neparne št. 37, 39, 43–49, RAVNE 2, TOMAŽIČI 4, 30.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 177, 178, 367) obsega območja
naselij:
FIKONI parne št. 2–20, GREGORIČI 1–36, 41, HRIB, POTOK 4A, RAVNE, razen številke 2, SV. ANTON parne št. 2–12,
TOMAŽIČI, razen številke 4 in 30, TURKI parne št. 4–32,
33–36, parne št. 38–60B, 66, 68.
V 6. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN – SAN CANZIANO
1.
Svet krajevne skupnosti ŠKOCJAN – SAN CANZIANO
šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠKOCJAN –
SAN CANZIANO se oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 138, 139, 140, 141, 142, 144)
obsega območja naselij:
Cesta Marežganskega upora, Obrtniška ulica, Partizanska ulica, Šmarska cesta št. 3, 5–5F, 7–7D, 9, 9A, Vanganelska
cesta.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.

18. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE

2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠKOFIJE se
oblikuje 5 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
245, 246) obsega območja naselja:
Sp. Škofije št. 1–261.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 285, 286, 287, 357, 373) obsega
območja naselja:
Zg. Škofije št. 1–129.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 288, 289) obsega območja naselij:
TINJAN, URBANCI, SLATINE, KOLOMBAR.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 234, 235) obsega območja naselja:
PLAVJE.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 247) obsega območja naselja:
ELERJI št. 1–35.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 243) obsega območje naselja:
VALMARIN.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
19. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE
1.
Svet krajevne skupnosti ŠMARJE šteje 13 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŠMARJE se
oblikuje 9 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 331, 332, 333, 334) obsega območja naselij:
GAŽON in SRGAŠI.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 327, 328, 329, 330) obsega območja naselij:
ŠMARJE.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 326, 315) obsega območja naselij:
POMJAN in DILICI.
V 3. volilni enoti se voli 1 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 318, 324) obsega območja naselij:
KOŠTABONA in NOVI BRIČ.
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
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selja:

5. volilna enota (PO-ID 319, 320) obsega območja na-

PUČE.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota (PO-ID 321, 322, 323) obsega območja
naselja:
KRKAVČE.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota (PO-ID 343, 337) obsega območje naselij:
GRINTOVEC in GRINJAN.
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota (PO-ID 316) obsega območje naselja
FJEROGA.
V 8. volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti
9. volilna enota (PO-ID 317) obsega območje naselja:
ZUPANČIČI.
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti
20. KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
1.
Svet krajevne skupnosti VANGANEL šteje 8 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti VANGANEL
oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 304, 305) obsega območja naselja:
VANGANEL.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 303) obsega območja naselja:
ČENTUR.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 310, 374) obsega območja naselja:
BONINI.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
21. KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM –
AL CASTELLETTO
1.
Svet krajevne skupnosti ZA GRADOM – AL CASTELLETTO šteje 9 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ZA GRADOM
– AL CASTELLETTO se oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota (PO-ID 57, 58, 91, 92) obsega območja
naselij:
Cesta na Markovec 18, neparne št. 47–51, Kraljeva ulica
17, Ulica Sergeja Mašere neparna. št. 1–9, Ulica Vena Pilona
št. 2, 4 in 6.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota (PO-ID 59, 60, 93, 94) obsega območja
naselij:
Kraljeva ulica 10, 12, 19, Ulica Nade Žagarjeve 2–10, 11,
13, 15, Ulica Vena Pilona parne št. 8–18, 26, 28, Ulica Vojke
Šmuc 1, 3–12, 14, 16, 18 in 19, Ulica za gradom 1–16, neparne
št. 19–29.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 54, 55, 56, 90, 361) obsega območja naselij:
Benčičeva ulica, Cesta na Markovec 12, 14, 16, parne
št. 22–52, neparne št. 53–93, Semedela 66.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
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V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID
1.
Svet krajevne skupnosti ZAZID šteje 7 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ZAZID se
oblikuje 1 volilna enota.
1. volilna enota (PO-ID 198) obsega območje naselja:
ZAZID.
23. KRAJEVNA SKUPNOSTI ŽUSTERNA – GIUSTERNA
1.
Svet krajevne skupnosti ŽUSTERNA šteje 11 članov.
2.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ŽUSTERNA se
oblikuje 6 volilnih enot.
1. volilna enota (PO-ID 64, 65, 67, 68, 69, 70, 78,) obsega
območje:
Beblerjeva ulica 1–5, 7, Krožna cesta 1, 3, 3a, 5, Kvedrova ulica št. 1–9, 10–14, 16.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti
2. volilna enota (PO-ID 61, 62, 63, 359, 360) obsega
območje ulic:
Krožna cesta parne št. 2–12, Ulica Vena Pilona 5, 7.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota (PO-ID 71, 72, 73, 76, 77, 83, 89, 348)
obsega območja ulic:
Beblerjeva ulica parne št. 6–12, Bernetičeva ulica, Izletniška pot neparne št. 13–25, neparne št. 33–43, Podbrežna pot
parne št. 2–18, Semedela 27a, 27b, 28, 48–60, 64, 68, 68d,
69, Kvedrova cesta 9a, 15, 17.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota (PO-ID 74, 75, 79, 80, 81, 82, 87, 354,
377) obsega območje:
Beblerjeva ulica 9, 11, 14, 16, 18, Dolga reber neparne
št. 31–39, Izletniška pot parne št. 18–72, Kozlovičeva ulica neparne št. 1–31, parne št. 30–42, Krožna cesta 9a, 9b,
15, 17, 18–28a, neparne št. 31–37, 38, 39, 41–48, neparne
št. 51–59, Kvedrova ulica parne št. 22–28c, Podbrežna pot
neparne št. 1–13, 14, 16, 18, Semedela 1–17a, 47, 50a, 50b,
Strma pot 19, 21, 23, Šolska ulica, Razgledna ulica, Sončna
ulica, Ul. Danila Zelena, Ulica ob Parku, Ulica pod cerkvijo.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota (PO-ID 66, 84, 85, 86, 88, 95) obsega
območje:
Dolga reber št. 1–30b, 31a, 31b, parne št. 32–40, Gozdna
pot, Istrska cesta št. 67, 69a–e, 70, neparne št. 83–113, Izletniška pot 2–12, 14, 14a, 16, Krožna cesta 16, 34, 36, 36a, 50–58,
62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, Letoviška pot, Mejna pot, Podbrežna
pot neparne št. 1–13, Pot v gaj, Prisojna pot, Rožna pot, Strma
pot, Ulica Vena Pilona 1, 3.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega območje celotne krajevne skupnosti.
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti,
predstavnik italijanske narodne skupnosti.
II.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi
volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 45/02, 47/02 – popr., in Uradni list
RS, št. 65/10).

Stran

5990 /

Št.

52 / 11. 7. 2014

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-5/2014
Koper, dne 3. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla determinazione del numero dei membri
nei consigli delle comunità locali e sulla
determinazione dei seggi elettorali nelle
comunità locali sul territorio
del Comune città di Capodistria
N. 040-5/2014
Capodistria, 4 luglio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 19a della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta uff. della RS n. 94/07 – ZLS-UPB2, rett., 27/08–sentenza CC, 76/08 e 79/09, 51/10 e 40/12 ZUJF), l’articolo 109
della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della
RS n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) nonché l’articolo 27
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n.
40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05,
67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 luglio 2014, ha approvato la

D E L I B E RA
sulla determinazione del numero dei membri
nei consigli delle comunità localie sulla
determinazione delle circoscrizioni elettorali
nelle comunità locali sul territorio del Comune
città di Capodistria
I.
Con la presente delibera si determina il numero dei membri nei consigli delle comunità locali, il numero e le zone delle
circoscrizioni elettorali nelle comunità locali sul territorio del
comune Città di Capodistria, nonché il numero dei membri che
si eleggono nelle circoscrizioni.
1. COMUNITÀ LOCALE DI ANKARAN – ANCARANO
1.
Il consiglio della Comunità locale di Ancarano conta 9
membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di ANKARAN – ANCARANO si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali
1° Circoscrizione elettorale (PO – ID 275, 276, 277, 278,
372, 381) che comprende il territorio degli abitati di:
Al boschetto, Roseto, Strada Ivančič Franc-Rudi; Strada
per Prisoje; Strada della Ferrovia dal numero civico 1–11, i
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numeri civici dispari 13–17c, Strada dell'Adriatico dal numero
civico 1 al 25, Vicolo per Brida n. 2, 2a, 2b, 3, numeri civici
pari 4–10.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono 2
membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 268, 269, 272, 273,274,
371) comprende il territorio degli abitati di:
Strada dell’Adriatico 42, Vicolo degli Olivi; Via Stanko Pervanja; Via D. Bertok-Churchill; Via I. Regent numeri civici pari
2–10, Via I. Cah-Iskra numeri civici pari. 2–14, Sotto la cima.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono 2
membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 270, 271, 370) comprende il territorio degli
abitati di:
Via M. Hrvatin; Via J. Srebrnič; Via R. Mahnič-Brkinc; Via
P. Tomažič; Via M. Laris-Moro; Via F.P.Frenk; Via F.Bevk; Via
V.Kocjančič-Marko; Via V.Vlahović; Strada dell'Adriatico numeri
civici pari 46-84, Via I. Cah-Iskra numeri civici dispari. 1–11,
Vicolo per Brida n. 1, 1a, 1b, Via I. Regent n. 1, 3, Vicolo del
Panorama n. 2, 2a-c, 4-24, 26.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale(PO-ID 279, 280) comprende
gli abitati di:
Strada dell'Adriatico numeri dispari da 27–47j, 51, 51 a–j,
numeri civici dispari 59–85a, numeri civici pari 86–96, Vicolo
del Panorama numeri civici. 1, 3, Via dei Vigneti e Lazzaretto.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, il rappresentante della
comunità nazionale italiana.
2. COMUNITÀ LOCALE DI BERTOCCHI
1.
Il consiglio della Comunità locale di BERTOCCHI conta
11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di BERTOCCHI si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 155, 156) comprende
gli abitati di: Strada dei Combattenti numeri civici pari 10–20,
21–23, 25, 29a, 30, 31, 31b, 33, 34, Strada fra i Vigneti
numeri civici pari 2–18, Via V. Kocjančič-Marko numeri pari
18–24, numeri civici pari 28–52, 56, 65, 65a, 67, 69, Strada
dei Pobegi 19a.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID162, 163, 164) comprende il territorio degli abitati di: Strada fra i Vigneti, Via V.
Kocjančič-Marko numeri civici dispari št. 1–63, Strada Trasversale numeri civici pari 2–10, 16, Sermino 19.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID382, 384) comprende il
territorio degli abitati di: SERMINO tranne Sermino 19.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID158, 159,160, 161)
comprende la zona delle vie:
Ariol, Strada dei Pobegi fino al numero civico 19b, Strada
II Ottobre; Strada V.K.Marko numeri civici pari 2–16, Via del
Monumento.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
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5° circoscrizione elettorale (PO-ID151, 152, 153, 154,
157) comprende il territorio degli abitati:
Strada della Fratellanza, Via Ivan Starc; Kurirska cesta;
Vicolo Campestre; Strada dei Pobegi dal numero civico. 21 do
57, Vicolo Assolato, Via dell`Alloro; San Tomà; Prade, Strada
n.VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono
4 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, il rappresentante della
comunità nazionale italiana.
3. COMUNITÀ LOCALE DI BORŠT
1.
Il consiglio della Comunità locale di BORŠT conta 7 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di Boršt si istituiscono 3 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 300) comprende gli
abitati di:
BORŠT
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 325) comprende il
territorio degli abitati di:
LABOR
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 301) comprende il
territorio degli abitati di:
GLEM
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
4. COMUNITÀ LOCALE DI ČRNI KAL
1.
Il consiglio della Comunità locale di ČRNI KAL conta
14 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di ČRNI KAL si istituiscono 13 circoscrizioni elettorali
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 195, 199) comprende
gli abitati di:
DOL e ZANIGRAD
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 294) comprende l’abitato di:
HRASTOVLJE
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 185, 186, 187, 188,
290) comprende gli abitati di:
RIŽANA, CEPKI, ROŽAR, STEPANI e KRNICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 189, 190) comprende
l’ abitato di:
ČRNI KAL.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 230) comprende l’abitato di:
GABROVICA.
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Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale (PO-ID 231, 232) comprende
l’abitato di:
OSP
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7° circoscrizione elettorale (PO-ID 194) comprende l’abitato di:
PODPEČ.
Nella circoscrizione elettorale numero 7 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
8° circoscrizione elettorale (PO-ID 193) comprende l’abitato di:
BREZOVICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 8 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
9° circoscrizione elettorale (PO-ID 192) comprende l’abitato di:
LOKA.
Nella circoscrizione elettorale numero 9 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
10° circoscrizione elettorale (PO-ID 191) comprende l’abitato di:
PREDLOKA.
Nella circoscrizione elettorale numero 10 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale.
11° circoscrizione elettorale (PO-ID 344–345) comprende
gli abitati di:
SOCERB e KASTELEC
Nella circoscrizione elettorale numero 11 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale.
12° circoscrizione elettorale (PO-ID 344–345) comprende
gli abitati di:
ČRNOTIČE, PRAPROČE e BREŽICE PRI PODGORJU.
Nella circoscrizione elettorale numero 12 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale.
13° circoscrizione elettorale (PO-ID 291) comprende l’abitato di:
KORTINE.
Nella circoscrizione elettorale numero 13 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale.
5. COMUNITÀ LOCALE DI DEKANI
1.
Il consiglio della Comunità locale di DEKANI conta
9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di DEKANI si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID172, 173) comprende
l’abitato di:
Dekani dal numero civico 6–21a, 24, 25, 25a, 224, 224A,
224E, 224F, 257 e dal 1 al 5.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID 174, 366) comprende
l’abitato di:
Dekani dal numero civico 45, 45a, 75, 104b, 113–116, 118,
119, 126, 127, 134–136a, 142–148, 150, 194, 195, 202–206a,
208–223, 259–264, 350.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 169, 175) comprende
l’abitato di:
Dekani dal numero civico 26–31b, 31d, 34, 34b, 36,
39–44, 46, 46a, 47, 49–73, 76c-z, 360.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
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4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 171, 365) comprende
l’abitato di:
Dekani dal numero civico. 22, 23, 23a–h, 32, 33, 224–256b,
265–275, 284–288c, 297, 300, 305, 309–312.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 170, 364) comprende
l’abitato di:
Dekani dal numero civico 34a, 35–35d, 37, 38, 105–
112, 115, 117, 120–123, 125, 128, 129–133a, 137–141, 149,
151– 191, 193, 196–201, 207, 276–279.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
6. COMUNITÀ LOCALE DI GRAČIŠČE
1.
Il consiglio della Comunità locale di GRAČIŠČE conta
13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di GRAČIŠČE si istituiscono 13 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 209) comprende l’abitato di:
BUTARI
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID 224) comprende l’abitato di:
DVORI.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 293) comprende l’abitato di:
GRAČIŠČE.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 292) comprende l’abitato di:
KUBED.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 225) comprende l’abitato di:
MORAVŽ.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 210, 349) comprende
gli abitati di: POLETIČI e GALANTIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7° Circoscrizione elettorale (PO-ID 211) comprende l’abitato di:
POPETRE.
Nella circoscrizione elettorale numero 7 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
8° Circoscrizione elettorale (PO-ID 201, 2012) comprende
gli abitati di:
SOČERGA e LUKINI.
Nella circoscrizione elettorale numero 8 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
9° Circoscrizione elettorale (PO-ID 200) comprende l’abitato di:
SMOKVICA.
Nella circoscrizione elettorale numero 9 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
10° Circoscrizione elettorale (PO-ID 203, 204, 205, 206,
222, 223) comprende gli abitati di:
KARLI, MARŠIČI, OLIKA, PERAJI, PISARI e ŠEKI.
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Nella circoscrizione elettorale numero 10 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale.
11° Circoscrizione elettorale (PO-ID 295) comprende l’abitato di:
TREBEŠE.
Nella circoscrizione elettorale numero 11 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale
12° Circoscrizione elettorale (PO-ID 207, 208) comprende
gli abitati di:
TULJAKI e SOKOLIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 12 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale
13° Circoscrizione elettorale (PO-ID 212) comprende l’abitato di:
ZABAVLJE.
Nella circoscrizione elettorale numero 13 si elegge
1 membro del consiglio della comunità locale.
7. COMUNITÀ LOCALE DI GRADIN
1.
Il consiglio della Comunità locale di GRADIN conta
8 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di GRADIN si istituiscono 3 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 220, 221) comprende
gli abitati di:
PREGARA con le frazioni di: BUŽELI, KRIŠTIJI, REPAREC, BREŽINARI, TUNIŠI, SV. SIMON.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID 217, 218, 219, 299)
comprende gli abitati di:
GRADIN, BREZOVICA PRI GRADINU, ABITANTI, SIRČI
con la frazione di PAVLIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 216, 296, 297, 298)
comprende gli abitati di:
BELVEDUR, KOROMAČI, BOŠKINI, TOPOLOVEC con
le frazioni di HRVOJI, ŽRNJOVEC, MOČUNIGI.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
8. COMUNITÀ LOCALE DI CREVATINI
1.
Il consiglio della Comunità locale di CREVATINI conta
10 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di CREVATINI si istituiscono 4 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 254, 255, 256, 257,
258, 259, 281, 282, 283) comprende gli abitati di: BARISONI,
CEREI, COLOMBANO.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (249, 251, 252, 253, 350, 369)
comprende l’abitato di:
CREVATINI numeri civici–116C.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID6, 7, 9, 10, 11, 30, 358)
comprende l’abitato di:
PREMANZANO e Crevatini numeri civici 117–224.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
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4° Circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, il rappresentante della
comunità nazionale italiana.
9. CAPODISTRIA CENTRO
1.
Il consiglio della Comunità locale di CAPODISTRIA CENTRO conta 13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di CAPODISTRIA CENTRO si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 248, 250, 284, 368)
comprende:
Calle del Tintore numeri civici pari 2–8, Belvedere 1, 2,
2a, 4, 4a, 4b, 6, 8, Via Budicin, Calegaria numeri civici pari
2–40, via Garibaldi, via dei Glagoliti 1, 1a, 1b, 1c, numeri civici
pari 2–8, via Kette, via Kidrič numeri civici pari 2–46, numeri
civici dispari 1–35, via Kocjančič-Marko, via N. Kolarič 15,
17, 19, Riva dei Bagni, via della Gioventù, piazza del Museo,
piazza Nazor, via Planinc, Via del Poggio numero civico 5, via
Ressel, via Santorio numeri civici dispari 1–9, piazza Tito 3–5,
via Monte Triglav, Calle Henrik Tuma, piazza A. Ukmar, via G.
Verdi numeri civici dispari 1–11, via O. Župančič numeri civici
dispari 1–37.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° Circoscrizione elettorale (PO-ID3, 5, 16, 23, 27, 29, 32,
133, 134) comprende:
Strada per Ancarano numeri civici 2, 3c, 3d, 4, via I. Cankar numeri civici pari 2–10, piazza Carpaccio 1–6, Calegaria
numeri civici dispari 1–23, strada di Ferrara numeri civici pari
2–14, via J. Gallus 2, via dei vigili del fuoco 1–11, 13–18, piazza
Giordano Bruno 1, 2, via Gorizia, piazza Gortan 1, 3–11, piazza
Gramsci 1, 3, via S. Gregorčič numeri civici pari 2–8, 12, 14,
S. dell’Istria, piazza J. A. Capodistrias 1, via B. Kidrič numeri
civici dispari 37–45, Via degli Agricoltori numeri civici dispari
19–25, via Kolarič 1–3, numeri civici dispari 5–13, via Kolar,
Str. della Stazione 1–5, 7, via S. Krelj numeri civici pari 2–8, 5,
7, via S. Kumar numeri civici dispari 1–9, Calle del Leone numeri civici pari 2–10, strada per Lubiana numeri civici pari 2–8,
numeri civici dispari 3–13, Piazza P. Martinc 3, via D. Marušič
numeri civici dispari 3–13 e 17–35, Piazzetta L. Mužec 1–4, Via
M. Pobega, Via del Poggio numeri civici pari 2–10, Via del porto
1–3, 5, 5a, Via della Rivolta, via Sabini, via Santorio numeri
civici pari 2–8, Calle delle Saline 2, 4, 6, Via della Scuola numeri civici dispari 1–7, piazza Tito 2, piazza P. Tomažič, Piazza
Brolo 8–12, Via della Riforma Agraria numeri civici pari 18–30,
via OF numeri civici dispari 1–15, via Zora Perello-Godina 1, 3,
Via degli ostaggi, via Valvasor numeri civici dispari 1–43, Riva
Vojko 4–9, Calle degli Orti 1, 3, via J. Zlatič numeri civici pari
2–8, 8b, via O. Župančič numeri civici pari 2–20, 33.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID4, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 135) comprende:
via Ancarano 3, 3a, 3b, 5a–d, 7, 7a, 7b, 10, via Basovizza,
Bossadraga, via dei Brkini, via Burlin, via I. Cankar tutti i numeri
civici esclusi i numeri civici pari 2–10, Via della Valle 2–10, 12,
14, 16, Piazzale M.Destardi, Calle degli studenti, via Ferrara
17, 30, 38, via J. Gallus numeri civici dispari 1–11, 4, 6, piazzale del Ginnasio 1–5, piazza A. Gramsci 4–8, Calle I. Gruden,
porta Isolana, Via degli Agricoltori numeri civici dispari 1–17,
Calle dei Consuli 2, 3, via S. Krelj 1, 1a, 3, 10, via M. Krpan 2,
numeri civici dispari 7–11a, Calle S. Kumar numeri civici pari
2–6, Calle del Leone numeri civici dispari 1–9, piazza Martinc
1, 2, 4, 5, via D. Marušič, Via Miren 1, 2, 2a, 4, 6, Calle della
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Fornace, Calle del Forno, via P. Petronio, piazza dei pescatori,
Calle Vecchia, piazza Tito 1, piazza Brolo 1–7, via Trubar numeri civici 1, 2, 4, 6, 6a, Via della Riforma agraria numeri civici
dispari 13–21, Calle della Trincea 2, 4, 6, via OF 12, 14, 16,
Calle del Ponzo, Calle della posta vecchia, via G. Verdi 2, 4, 6,
10, piazza P.P. Vergerio, Riva Vojko numeri civici pari 14–18,
19–38a, via H. Volarič 1, via J. Zlatič numeri civici dispari 1–19.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID1, 2, 21, 22, 24, 25, 26,
28, 31) comprende:
Via S. Božič, Via Zora Perello – Godina 2, Calegaria numeri civici dispari 25–35, Erta del Ponte, Calle dello Spazzacamino, Via Ferrara 3, 5, 5a, 5b, 7, 9, 9a, Piazzale del Ginnasio 6,
7, Piazza V. Gortan 12–16, Calle della Biscia, Calle dei Ciottoli,
Piazza S. Kosovel, Calle del Lazzaretto 1–7, Strada di Ljubljana 1, Via D. Marušič numeri civici pari 4–20, 37, 37a, Via J.
Miklavčič, Piazzetta L. Mužec n. 5–8, Calle P. Naldini, Calle delle Mura, Calle Stretta, Via Pirano 1, Piazza F. Prešeren, Via del
Porto numeri civici pari 4–6, 7–15, numeri civici dispari 17–47,
Via H.Repič, Calle del Risano, Calle S.Rutar ulica, Calle delle
Saline l, 3, 5, Via dell'Isonzo numeri civici pari. 2–8a, Piazzetta
Stanič, Calle I. Trinko, Via J. Tominc, Via della Fabbrica, Via
della riforma agraria 1–12, 14, 16, Via del Fronte di Liberazione
numeri civici pari. 2–10, Via Porta Maggiore, Via degli Ostaggi
numeri civici pari 2–14, Via Valvasor numeri civici pari 2–16,
11, Calle M. Vlačič, Riva Vojko numeri civici 1–3, 10–12, 13,
15, 17, Calle H. Volarič 2, 4, Via I. Vouk, Calle degli Orti numeri
civici pari 2–10a, Via delle Cooperative, Via O. Župančič numeri
civici pari 22–38, 39, 41, 43, 45.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
10. COMUNITÀ LOCALE DI MAREZIGE
1.
Il consiglio della Comunità locale di MAREZIGE conta
9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di MAREZIGE si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° Circoscrizione elettorale (PO-ID 302) comprende l’abitato di:
BABIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 306, 307, 308) comprende l'abitato di:
MAREZIGE.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 313) comprende l'abitato di:
LOPAR.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 309) comprende l'abitato di:
MONTINJAN.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 213, 214, 314) comprende gli abitati di:
TRUŠKE, BOČAJI e KOZLOVIČI.
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Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 215) comprende l'abitato di:
TRSEK.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
11. COMUNITÀ LOCALE DI OLMO
1.
Il consiglio della Comunità locale di OLMO conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di OLMO si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 114, 115, 127, 128,
143, 145, 363) gli abitati di:
Strada della valle numeri civici dispari 1–37a, numeri
civici pari 2–34d, 41, 43, 60, 62, Vicolo degli Olivi numeri civici
dispari 1–5e, numeri civici dispari 7–21d, Strada di Šmarje
numeri civici pari, 4-24, numeri civici pari 28–82, 31, 33, Via
del generale Levičnik numeri civici pari 2–46h, Via del Distaccamento Istriano 1, 3.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 113, 116, 117, 122,
146, 147, 351, 352, 353) comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco 19, Strada della Valle numeri civici
pari 36–56e, 58a; Vicolo degli Olivi numeri civici dispari 23–59d
e 63–69a, Prisoje 5; Semedella 58a, 71, 75–94, 99–99e, Via
del Generale Levičnik numeri civici pari 48–66h, numeri civici
dispari 1–11f.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 107, 108, 109, 110,
111, 118) comprende gli abitati di:
strada di Monte Marco numeri civici 7, 9, 11, 13, 15, 17,
Prisoje 7, 7a e 9a, 9b.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 112, 123, 124, 125,
126, 335, 336) comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco l, la, lb, 1c,Via del Distaccamento
Istriano numeri civici pari 2–14, Vicolo degli olivi numeri civici
pari 6–8, 8a, 8b in 10, Prisoje numeri l, 3, 7b, 9, 11, l'intero
abitato di ŠALARA con la frazione di PADERNA.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 106, 119, 121, 129)
comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco 3 e 5, Prisoje 2, 4, 6, 8, Via
15. Maggio numeri civici 1–15, 17.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
12. COMUNITÀ LOCALE DI POBEGI ČEŽARJI
1.
Il consiglio della Comunità locale di POBEGI ČEŽARJI
conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di POBEGI ČEŽARJI si istituiscono 4 circoscrizioni
elettorali.
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1° circoscrizione elettorale (PO-ID 311, 312, 380) comprende l'abitato di:
ČEŽARJI.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 167) comprende gli
abitati di:
Strada del Distaccamento Istriano numeri civici 44–54,
Frenkova c. numeri civici pari 18, 20, 20a, 22, 22a, 24, 26,
28, numeri civici dispari 1–15, Izvidniška cesta, Kortina, Novo
naselje.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 166) comprende le
vie e gli abitati di:
Strada del Distaccamento Istriano numeri civici pari 2–42,
strada per Žanej, Cikuti, Frenkova cesta numeri civici pari 2–16 e,
18a, 18b, 18c.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 165, 168, 379) comprende gli abitati di:
BRŽANI, Cesta I. Istrske brigade n. civici dispari 1–59a,
Strada per Risano, ILIRIJA, POBEGOVO NASELJE, POLJANE
e Sončna pot nell’abitato Pobegi.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri al consiglio della comunità locale.
13. COMUNITÀ LOCALE DI PODGORJE
1.
Il consiglio della Comunità locale di PODGORJE conta
7 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di PODGORJE si istituisce 1 circoscrizione elettorale.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 227) comprende l'abitato di: PODGORJE.
14. COMUNITÀ LOCALE DI RAKITOVEC
1.
Il consiglio della Comunità locale di RAKITOVEC conta
6 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di RAKITOVEC si istituisce 1 circoscrizione elettorale.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 226) comprende l'abitato di: RAKITOVEC.
15. COMUNITÀ LOCALE DI SEMEDELLA
1.
Il consiglio della Comunità locale di SEMEDELLA conta
13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di SEMEDELLA si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53) comprende gli abitati di:
Via V. Bežek, Via F. Bidovec numeri civici dispari 1–9,
numeri civici pari 2–18, strada di Monte Marco numeri civici
dispari 35–43, Via F. Erjavec, Via I. Gradnik numeri civici 1–5,
7, 9, Strada dell'Istria numeri civici 61, 63, 65, Via S. Jenko 2,
Via B. Klarič numeri civici pari 2–10, Via O. Kovačič numeri
civici pari 2–6, Via Z. Kralj numeri civici 1, 9, 11, 13, 15, Via
M. Spasič, Via Nuova numeri civici pari 2–12, Via S. Rozman
numeri civici 1–8, Via S. Mašera 2, Via J. Srebrnič, Via J. Stritar,
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Via T. Tomšič 2, 4, 6, Via della II Brigata d'Oltremare numeri
civici 36–36g, numeri civici pari 38–68, numeri civici dispari
49–57 e numeri civici dispari 63–75.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 33, 34, 35, 36, 46)
comprende gli abitati:
Via S. Jenkova numeri civici dispari 1–15, Via J. Jurčič,
Via O. Kovačič numeri civici dispari 1–27, 31, Via F.Levstik
numeri civici 1–3, 5, Via S. Rozman numeri civici dispari 9–21,
numeri civici pari 10–26, via A.Š. Stjenko numeri civici 1–13,
15, 17, Via T.Tomšič 8, Via 15 maggio 18, Via J. Vega numeri
civici 2-23, Via A. Velušček 2.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° Circoscrizione elettorale (PO-ID 38, 39, 40, 41, 96, 97)
comprende gli abitati di:
Strada di Monte Marco numeri civici pari. 2-10a, numeri
civici dispari 19a–33, Semedella 70, Via della II Brigata d'Oltremare numeri civici 22–34a, numeri civici dispari 35–47a, Via
B. Klarič numeri civici dispari 7–15a numeri civici pari 12–16e.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 37, 99) comprende
gli abitati di:
Via S. Rozman numeri civici pari. 28–58, Via A. Š. Stjenko
numeri civici 19–19c, Via F. Bidovec numeri civici dispari 11–19,
numeri civici pari 20–22c, Via I. Gradnik numeri civici 6–6e, 10,
12, 14, Via O. Kovačič 8, numeri civici pari. 16–40c, 29–29c,
Via della II Brigata d'Oltremare numeri civici 8–8c, Via J. Vega
24–25c, 27–27c, 29–29c.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 98, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 130, 131, 132, 362) comprende gli abitati di:
Strada dell'Istria numeri civici 53, 55, Via F. Levstik 4,
Via R. Pahor, Via M. Puntar, Via S. Rozman 21a, numeri civici
dispari 23–39, numeri civici pari 60–68e, Via 15. maggio 16,
19–19d, 21–27, 30, Via della II Brigata d'Oltremare 6, 10–21a,
Via n. Vatovec, Via A. Velušček numeri civici dispari 1–13, Via
A. Vodopivec.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
16. COMUNITÀ LOCALE DI SVETI ANTON
1.
Il consiglio della Comunità locale di SVETI ANTON conta
11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di SVETI ANTON si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 180) comprende l'abitato di:
POTOK, tranne la casa con il numero civico 4A
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si elegge 1 membro al consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID183) comprende gli
abitati
KOCJANČIČI, DVORI numero civico 25
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si elegge 1 membro al consiglio della comunità locale

Št.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

5995

3° Circoscrizione elettorale (PO-ID181, 182) comprende
gli abitati di:
KAVALIČI, BUŽARJI in ŠKOFARJI, DOLANI numeri civici
pari 2–16, KLANEC numeri civici pari 2–18.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
4° Circoscrizione elettorale (PO-ID 184) comprende gli
abitati di:
DVORI, DOLANI numeri civici dispari 1–13e, FIKONI
numeri civici dispari 1–5A, KLANEC numeri civici dispari 1–5A,
9, 11, KORTINA, PEČKI, SVETI ANTON numeri civici dispari
1–11, ŠUŠTETI, TURKI 1–7A, 9, 9B, 9D, 9E, 11–23.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
5° Circoscrizione elettorale (PO-ID 176, 179) comprende
gli abitati di::
BOŠKARJI, CEREJ, FARANČAN, VRTINE GREGORIČ
numeri civici dispari 37, 39, 43–49, RAVNE 2, TOMAŽIČI 4, 30.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID177, 178, 367) comprende gli abitati di:
FIKONI numeri civici pari 2–20, GREGORIČI numeri civici
1–36, 41, HRIB, POTOK 4A, RAVNE tranne il numero civico 2,
SV. ANTON numeri civici pari 2–12, TOMAŽIČI tranne i numeri
civici 4 e 30, TURKI numeri civici par. 4–32, 33–36, numeri
civici pari 38–60B, 66, 68.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
17. COMUNITÀ LOCALE DI SAN CANZIANO
1.
Il consiglio della Comunità locale di SAN CANZIANO
conta 11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità locale di SAN CANZIANO si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 138, 139, 140, 141,
142, 144) comprende gli abitati di:
Strada della Rivolta di Marezige; Via degli Artigiani; Via
dei Partigiani; Strada di Šmarje numeri civici 3, 5–5F, 7–7D, 9,
9A, Strada di Vanganel.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID136, 137, 148, 149,
150, 342) comprende gli abitati di:
Vicolo del Castello; Strada dell`Istria numeri civici 1–51;
Strada della Stazione numeri civici 9, 11; Strada di Pobegi; San
Canziano; Strada di San Canziano; Strada di Šmarje numeri
civici 1, 2;Tribano; Strada di Tribano.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 338, 339, 340, 355,
356) comprende gli abitati di: KAMPEL, BOŠAMARIN.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 341, 375) comprende
gli abitati di:
MANŽAN.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro al consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
18. COMUNITÀ LOCALE DI ŠKOFIJE
1.
Il consiglio della Comunità locale di ŠKOFIJE conta 10
membri.
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2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di ŠKOFIJE si istituiscono 5 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 245, 246) comprende gli abitati: SP. ŠKOFIJE
n. 1–261.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 285, 286, 287, 357,
373) comprende l'abitato di: ZG. ŠKOFIJE n. 1–129.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 288, 289) comprende
gli abitati di: TINJAN, URBANCI, SLATINE, KOLOMBAR.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 234, 235) comprende
l'abitato di:
PLAVJE.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 247) comprende l'abitato di:
ELERJI numeri civici 1–35
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 243) comprende l'abitato di:
VALMARIN
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
19. COMUNITÀ LOCALE DI ŠMARJE
1.
Il consiglio della comunità locale di ŠMARJE conta
13 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di ŠMARJE si istituiscono 9 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 331, 332, 333, 334)
comprende gli abitati di:
GAŽON e SRGAŠI.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 327, 328, 329, 330)
comprende l'abitato di:
ŠMARJE.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 326, 315) comprende
gli abitati di:
POMJAN e DILICI.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 318, 324) comprende
gli abitati di:
KOŠTABONA e NOVI BRIČ.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 319, 320) comprende
l'abitato di:
PUČE.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
6° Circoscrizione elettorale (PO-ID 321, 322, 323) comprende l'abitato di:
KRKAVČE.
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Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
7° Circoscrizione elettorale (PO-ID 343, 337) comprende
gli abitati di:
GRINTOVEC in GRINJAN.
Nella circoscrizione elettorale numero 7 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
8° Circoscrizione elettorale (PO-ID 316) comprende l'abitato di:
FJEROGA.
Nella circoscrizione elettorale numero 8 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
9° Circoscrizione elettorale (PO-ID 317) comprende l'abitato di:
ZUPANČIČI.
Nella circoscrizione elettorale numero 9 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale.
20. COMUNITÀ LOCALE DI VANGANEL
1.
Il consiglio della Comunità locale di Vanganel conta 8
membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di VANGANEL si istituiscono 3 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 304, 305) comprende
l'abitato di:
VANGANEL
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 303) comprende l'abitato di:
ČENTUR.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 310, 374) comprende
l'abitato di:
BONINI.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
21. COMUNITÀ LOCALE AL CASTELLETTO
1.
Il consiglio della Comunità locale AL CASTELLETTO conta 9 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della comunità
locale di AL CASTELLETTO si istituiscono 4 circoscrizioni
elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 57, 58, 91, 92) comprende gli abitati di: Strada di Monte Marco18, numeri civici
dispari.: 47–51; Via Z. Kralj numero civico 17; Via S. Mašera
numeri civici dispari.: 1–9; Via V. Pilon numeri civici 2, 4 e 6.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 59, 60, 93, 94) comprende gli abitati di:
Via Z. Kralj numeri civici 10, 12, 19; Via N. Žagar numeri
civici 2–10, 11, 13, 15; Via V. Pilon numeri civici pari: 8–18, 26,
28; Via V. Šmuc numeri civici l, 3–12, 14, 16, 18 e 19; Al Castelletto numeri civici 1–16, numeri civici disparì: 19-29.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 54, 55, 56, 90, 361)
comprende gli abitati di:
Via D. Benčič; Strada di Monte Marco numeri civici 12,
14 e 16, numeri civici pari: 22–52, numeri civici dispari 53–93;
Semedella numero civico 66.
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Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
3 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
22. COMUNITÀ LOCALE DI ZAZID
1.
Il consiglio della Comunità locale ZAZID conta 7 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della Comunità
locale di ZAZID si istituisce 1 circoscrizione elettorale.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 198) comprende l'abitato di:
ZAZID.
23. COMUNITÀ LOCALE DI GIUSTERNA
1.
Il consiglio della Comunità locale di GIUSTERNA conta
11 membri.
2.
Per l’elezione dei membri del consiglio della Comunità
locale di GIUSTERNA si istituiscono 6 circoscrizioni elettorali.
1° circoscrizione elettorale (PO-ID 64, 65, 67, 68, 69, 70,
78,) comprende gli abitati di:
Via A.Bebler numeri civici 1–5, 7 Strada Circolare numeri
civici l, 3, 3a, 5; Via Kveder numeri civici l–9, 10–14, 16.
Nella circoscrizione elettorale numero 1 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
2° circoscrizione elettorale (PO-ID 61, 62, 63, 359, 360)
comprende gli abitati di:
Strada Circolare numeri civici 2–12; Via V. Pilon numeri
civici 5, 7.
Nella circoscrizione elettorale numero 2 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
3° circoscrizione elettorale (PO-ID 71,72, 73, 76, 77, 83,
89, 348) comprende gli abitati di Via A. Bebler numeri civici pari
6–12; Via R. Bernetič; Vicolo delle Gite numeri civici dispari:
33-43; Vicolo Sottomonte numeri civici pari: 2-18; Semedella
27a, 27b, 28, 48–60,64, 68. 68d, 69, Via Kveder numeri civici
9a, 15, 17.
Nella circoscrizione elettorale numero 3 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
4° circoscrizione elettorale (PO-ID 74, 75, 79, 80, 81, 82,
87, 354, 377) comprende gli abitati di:
Via A. Bebler numeri civici 9, 11, 14, 16 e 18; Costa Lunga
numeri civici dispari 31- 39; Vicolo delle Gite numeri civici pari
18–72; Via K. Kozlovič numeri civici dispari 1–31 numeri civici
pari 30–42; Strada Circolare numeri civici 9a, 9b, 18–28a, numeri civici dispari 31–37, 38, 39, 41–48, numeri civici dispari
51–59; Via Kveder numeri civici pari 22–28c, Vicolo Sottomonte
numeri civici dispari: 1–13, 14, 16, 18; Semedella 1–17a, 47,
50a, 50b; Vicolo Erto 19, 21 e 23; Via della Scuola; Vicolo del
Panorama; Vicolo Assolato; Via D. Zelen, Via presso il parco,
Via sotto la chiesa.
Nella circoscrizione elettorale numero 4 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
5° circoscrizione elettorale (PO-ID 66, 84, 85, 86, 88, 95)
comprende gli abitati di:
Costa Lunga numeri civici.1–30b, 31a, 31b, numeri civici
pari 32–42; Vicolo del Bosco; Strada dell`Istria 67, 69a–e, 70
numeri civici dispari 83–113, Vicolo delle Gite 2–12, 14, 14a,
16; Strada Circolare 16, 34, 36,36a, 50–58, 62, 63, 64, 65, 67,
69, 71; Vicolo delle Ville; Vicolo Lungoconfine; Vicolo Sotto-
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monte numeri civici dispari 1–13; Vicolo al Boschetto; Vicolo
Assolato; Vicolo dei Fiori; Vicolo Erto; Via V. Pilon 1, 3.
Nella circoscrizione elettorale numero 5 si eleggono
2 membri del consiglio della comunità locale.
6° circoscrizione elettorale comprende l’intero territorio
della comunità locale.
Nella circoscrizione elettorale numero 6 si elegge 1 membro del consiglio della comunità locale, rappresentante della
comunità nazionale italiana.
II.
Con l’entrata in vigore della presente delibera decade
la validità della delibera sulla determinazione del numero dei
membri nei consigli delle comunità locali e sulla determinazione
dei seggi elettorali nelle comunità locali sul territorio del comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 45/02, 47/02 – corr.
e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 65/10).
III.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 040-5/2014
Capodistria, 3 luglio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2301.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Koper v letu 2014

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2014
Št. 040-4/2014
Koper, dne 4. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11
in 98/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 3. julija 2014 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2014
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Koper v letu 2014.
2.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli
mandati za člane Občinskega sveta Mestne občine Koper in
organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, pred-
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stavnike italijanske narodnosti v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
3.
Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
4.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se iz proračuna Mestne občine Koper na
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje v roku 30 dni
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-4/2014
Koper, dne 3. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff., nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e
la G.U. della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
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2.
Gli organizzatori delle campagne elettorali delle liste a cui
appartenevano i mandati dei membri del Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria e degli organizzatori delle
campagne elettorali dei membri del consiglio comunale e dei
rappresentanti del gruppo nazionale italiano nel consiglio comunale, hanno il diritto di rimborso delle spese della campagna
elettorale pari a 0,33 EUR per voto pervenuto, considerando
che il rimborso totale non deve superare la somma effettivamente spesa, risultante nella relazione al consiglio comunale
e alla Corte dei conti.
3.
Gli organizzatori delle campagne elettorali per il sindaco,
di cui candidati sono stati votati da almeno il 10 % del numero
totale dei votanti aventi diritto al voto, hanno il diritto di un rimborso pari a 0,12 EUR per ogni voto ricevuto, considerando che
il rimborso totale non deve superare la somma effettivamente
spesa, risultante nella relazione al consiglio comunale e alla
Corte dei conti.
Nel caso in cui si arrivi al secondo turno di votazioni, i due
candidati del secondo turno hanno il diritto di venir rimborsati
solamente in base ai voti ricevuti in questo turno.
4.
Su richiesta degli organizzatori, delle campagne elettorali
del consiglio comunale e per quelle del sindaco, vengono rimborsati dal bilancio del Comune città di Capodistria, nell'arco
di 30 giorni dalla consegna della relazione dei fondi raccolti
e della somma spesa per la compagna elettorale al consiglio
comunale e alla Corte dei conti.
5.
La presente delibera ha effetto immediato e viene pubblicata sulla G.U. della RS.
N. 040-4/2014
Capodistria, 3 luglio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

PROMULGO
LA DELIBERA
Di rimborso parziale dei costi delle campagne
elettorali per le elezioni locali nel Comune città
di Capodistria nell'anno 2014
N. 040-4/2014
Capodistria, 4 luglio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 28 della Legge sulle campagne elettorali e dei referendum (G.U. della RS, nn. 41/07, 103/07
– ZpoIS-D, 11/11 e 98/13), dell’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff., nn. 40/00, 30/01 e
29/2003, G.U. della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, alla seduta del
giorno 3 luglio 2014 ha approvato la seguente

LENDAVA
2302.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava
v letu 2014

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) ter 17. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 55/10 – UPB, 48/11
– popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr., 112/13) je Občinski svet
Občine Lendava na 48. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2014

DELIBERA
Di rimborso parziale dei costi delle campagne
elettorali per le elezioni locali nel Comune città
di Capodistria nell'anno 2014

1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve
v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava.

1.
Con questa delibera, si determinano i criteri del rimborso
parziale dei costi delle compagne elettorali per le elezioni locali
del Comune città di Capodistria nell'anno 2014.

2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči višine zneska, ki ga določa
zakon.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli
mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne
sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti v občinskem
svetu, ki so dobili mandat ali najmanj 25 % od skupnega števila
izračunanih točk za vse kandidate madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana,
za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,09 EUR za vsak
dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov
le na podlagi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava najkasneje v
30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

Št. 041-0007/2014-2
Lendava, dne 27. junija 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

2304.

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Lendava imenuje Komisijo za pripravo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti v naslednji sestavi:
1. Lara Požonec, Ulica Svetega Štefana 33, 9220 Lendava – za predsednico,
2. Silvija Horvat, Petišovci, Poljska ulica 8/a, 9220 Lendava – za članico,

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Lendava

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Lendava
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Lendava.
Št. 041-0009/2014
Lendava, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
2305.

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 1/07 – UPB) ter 17. člena Statuta Občine
Lendava (55/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12
– popr., 112/13) je Občinski svet Občine Lendava v zadevi
imenovanja komisije za pripravo volilnega imenika državljanov
RS, pripadnikov romske skupnosti, na 48. redni seji dne 26. 6.
2014 sprejel naslednji

5999

2.
Sklep velja z dnem imenovanja.

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Sklep o imenovanju Komisije za pripravo
volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov
romske skupnosti

Stran

3. Adrijana Olah, Dolgovaške gorice 259/a, 9220 Lendava
– za članico.

Št. 041-0008/2014
Lendava, dne 26. junija 2014

2303.

52 / 11. 7. 2014 /

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2014

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13
popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in
38/14 – ZIPRS1415-A) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in
15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne
7. julija 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2014 (Uradni list RS, št. 2/13 in 6/14) se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
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A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

78

II.
40

41

42
43

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
788 Prejeta vračila sredstev
iz proračuna Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
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Rebalans
proračuna
2014
353.253.527
219.161.101
144.285.901
68.476.600
6.398.600
0
38.028.574
22.097.092
180.000
3.571.000
657.786
11.522.696
43.430.456
24.028.244
0
19.402.212
1.311.525
1.311.525
0
50.593.056
9.822.453
40.770.603
728.814
0
728.814
0
351.899.341
46.645.074
13.972.403
2.076.773
25.163.871
3.120.900
2.811.127
158.719.883
10.470.973
51.674.564
13.421.622
83.065.037
87.687
120.094.867
120.094.867
26.439.517
1.310.100

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

25.129.417
1.354.186

0
0
0
0
0
47.200
47.200
0
47.200
0

0
–47.200
8.000.000
8.000.000
8.000.000
9.451.408
9.451.408
9.451.408
–144.422
1.451.408
–1.354.186

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2014 se določa v višini 361.397.949 eurov.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa
po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na
in z njih.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v
okviru iste proračunske postavke v sistemu MFERAC.
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Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob
predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo
odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi
načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
– med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba
posameznega podprograma ne sme preseči 10 % zneska
podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega
proračunskega leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:
– iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
– iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana
pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi finančnih mehanizmov,
– iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU
ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov
in slovenske udeležbe,
– iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.
Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe
iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za
finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:
– za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in
upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
– iz sredstev predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev
sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem
proračunskem letu;
– na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt,
s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki
ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga MOL že izvaja oziroma ga bo izvedla zaradi
zagotavljanja javnega interesa.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča
mestnemu svetu.«.
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne
spreminjajo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-133/2014-26
Ljubljana, dne 7. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2306.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)

Na podlagi 61. in 74. 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 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 35. seji dne 9. 6. 2014 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
382 Stanovanjska soseska Koseze (del)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) (v nadaljnjem
besedilu: OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja stavbnih zemljišč,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ter pripadajoče ureditve.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN,
pogoje za gradnjo novih objektov ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.
(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem
besedilu: OPN MOL ID) z mejo območja OPPN
M 1:1000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
M 1:1000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
M 1:500
3.2 Načrt obodne parcelacije in parcelacije
zemljišč
M 1:500
3.3 Površine, namenjene javnemu dobru
M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
rešitev prostorskih ureditev
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja
M 1:500
4.2 Značilni prerezi in pogledi
M 1:500
4.3 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska
regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:500
4.4 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
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4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN MOL ID,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja stavbnih zemljišč,
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod,
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7511, v
aprilu 2014.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora
ŠI-384.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1078/3, 1078/4, 1078/7 ter dele zemljišč s parcelnimi
številkami: 1076/4, 1076/5, 1077/4, 1078/8, 1881/12, vse v
katastrski občini 1739 Zgornja Šiška.
(3) Površina območja OPPN znaša 3.818 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na 3 prostorske enote:
– PE1 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih in
dvostanovanjskih stavb,
– PE2 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih
stavb,
– C1 – površine, namenjene javnim prometnim površinam.
(5) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene
v grafičnih načrtih št. 3.1 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije
zemljišč« in št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu dobru«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje se prometno navezuje na obstoječo cesto
Draga. Najbližji obstoječi postajališči linijskega prevoza potnikov sta v smeri proti zahodu, ob Podutiški cesti, ki je oddaljeno
250 m od območja OPPN, in v smeri proti severu, ob Vodnikovi
cesti, ki je oddaljeno 450 m od območja OPPN. Peš dostop do
območja je po pločnikih obstoječih obodnih cest. Dostop za
kolesarje je po vozišču ceste Draga.
(2) Po cesti Draga poteka obstoječa komunalna in energetska infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovane
stavbe. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba
zgraditi in dograditi nekatere komunalne vode zunaj območja OPPN na zemljiščih s parcelnimi številkami: 1065/680,
1065/706, 1076/5, 1077/4, 1078/8, 1079/4, 1884/3, vse v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška.
(3) V območju OPPN ni načrtovanih oskrbnih, vzgojnovarstvenih in centralnih dejavnosti, saj so le-te zagotovljene v
širšem območju. Najbližji objekt predšolske vzgoje je Vrtec Mojca na Ulici bratov Učakar, oddaljen 450 m od območja OPPN.
Območje OPPN leži v območju šolskega okoliša OŠ Koseze,
OŠ Koseze na Ledarski ulici pa je od območja OPPN oddaljena 800 m. OŠ Valentina Vodnika na Vodnikovi cesti je od
območja OPPN oddaljena 600 m. Na severnem in zahodnem
robu območja OPPN se nahajajo parkovne površine, severno
od Podutiške ceste so površine za oddih, šport in rekreacijo.
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(4) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
– 11100
– 11210

Enostanovanjske stavbe,
Dvostanovanjske stavbe.

(2) Pogojno so dopustne tudi naslednje dejavnosti:
– 12203
– 12304
– 12640

Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi
lastnemu poslovanju podjetja,
Stavbe za storitvene dejavnosti: vse, razen
avtopralnic,
Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo
ambulante in zdravstvene posvetovalnice.

(3) Dejavnosti iz drugega odstavka so dopustne v pritličjih
stavb, površina prostorov za dejavnost sme biti največ 30 %
BTP posameznega stanovanja.
9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v
prostorski enoti PE1 je:
– dvostanovanjski stavbi 1 in 2 ter dvojček (dve enostanovanjski stavbi) 3 in 4 tvorijo skupino hiš, ki se navezuje na
skupno dovozno pot, ta pa je pravokotna na cesto Draga,
– na parcelah, namenjenih gradnji stavb, so pri vhodih
tlakovana dvorišča in prostor za parkiranje. Zahodni del parcele
je ozelenjen, urejen kot vrt ali zelenica,
– odmik najbolj izpostavljenih delov stavb od južne meje
prostorske enote in od parcelnih mej znotraj prostorske enote,
ne sme biti manjši kot 1,50 m,
– odmik najbolj izpostavljenih delov stavb od zahodne, severne in vzhodne meje prostorske enote mora biti najmanj 4,00 m.
(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v
prostorski enoti PE2 je:
– enostanovanjske stavbe 5, 6 in 7 tvorijo skupino hiš, ki
se navezuje na skupno dovozno pot, ta pa je pravokotna na
cesto Draga,
– na parcelah, namenjenih gradnji stavb, so pri vhodih
tlakovana dvorišča in prostor za parkiranje, ostali del parcele
je ozelenjen, urejen kot vrt ali zelenica,
– stavbi 5 in 6 sta povezani z nadstrešnico, namenjeno
ureditvi površin za parkiranje,
– odmik najbolj izpostavljenih delov stavb od parcelnih
mej znotraj prostorske enote ne sme biti manjši kot 1,50 m,
– odmik najbolj izpostavljenih delov stavb od zahodne, južne in vzhodne meje prostorske enote mora biti najmanj 4,00 m.
(3) Prostorska enota C1 obsega pločnik, ki ga je treba
razširiti do parcelnih meja s parcelami, namenjenimi gradnji
P1/4, P1/5, P2/3, P2/4 in P3.
(4) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v
grafičnem načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo
pritličja«.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na celotnem območju OPPN, razen na površinah,
namenjenih prometni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali
urediti naslednje enostavne objekte:
– majhna stavba (garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna),
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– ograja (medsosedska ograja) z višino do največ 1,80 m,
– podporni zid,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen).
(2) Enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno
postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. Ograjo je dopustno
postaviti na parcelno mejo.
(3) Enostavni objekti morajo biti usklajeni s stavbami
znotraj prostorske enote glede na materiale, barvo in druge
oblikovne značilnosti.
(4) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja
pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Pogoji za oblikovanje objektov v prostorskih enotah PE1
in PE2 so:
– stavbe znotraj prostorske enote morajo biti oblikovane
skladno,
– fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih
materialov ter morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno.
Fasade znotraj prostorske enote morajo biti usklajene v barvah
in materialih. Barve fasad morajo biti v naravnih odtenkih in
neizstopajoče,
– strehe so lahko ravne ali z minimalnim naklonom do 10°,
v terasnem delu pohodne ali zelene,
– ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane enotno
oziroma oblikovno usklajene s stavbami znotraj prostorske
enote,
– tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte,
– ograditev zasebnih vrtov je dopustna z enotno oblikovanimi ograjami.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi,
– pešpoti in skupne zunanje površine morajo biti tlakovane, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN
morajo biti oblikovani enotno,
– na vsaki parceli, namenjeni gradnji stavb, je treba zagotoviti najmanj 33 % odprtih bivalnih površin, ki morajo vsebovati
najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu, največ 40 %
odprtih bivalnih površin je lahko tlakovanih površin,
– za odprte bivalne površine se štejejo vse zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo
kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine
(npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke),
– v prostorskih enotah PE1 in PE2 je treba zasaditi najmanj 2 drevesi na raščenem terenu parcele, namenjene gradnji
vsake posamezne stavbe,
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa
mora biti najmanj 2,00 m,
– višinske razlike morajo biti v čim večji meri premoščene
z ozelenjenimi brežinami; izjemoma so dopustni oporni zidovi.
(2) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem
načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«.
13. člen
(tlorisni gabariti)
(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so:
1. stavba 1:
a) pritličje z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina: 17,20 m
– širina: 13,00 m
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b) prvo nadstropje:
– dolžina: 17,20 m
– širina: 13,00 m
2. stavba 2:
a) pritličje z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina: 17,20 m
– širina: 13,00 m
b) prvo nadstropje:
– dolžina: 17,20 m
– širina: 13,00 m
3. stavba 3:
a) pritličje z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina: 13,00 m
– širina: 8,60 m
b) prvo nadstropje:
– dolžina: 13,00 m
– širina: 8,60 m
4. stavba 4:
a) pritličje z nepravilno geometrijsko obliko:
– dolžina: 13,00 m
– širina: 8,60 m
b) prvo nadstropje:
– dolžina: 13,00 m
– širina: 8,60 m
5. stavba 5 – pritličje in prvo nadstropje v obliki črke »L«:
– dolžina: 17,70 m
– širina: 16,00 m
6. stavba 6 – pritličje in prvo nadstropje v obliki črke »L«:
– dolžina: 18,50 m
– širina: 15,70 m
7. stavba 7 – pritličje in prvo nadstropje v obliki črke »L«:
– dolžina: 19,20 m
– širina: 16,40 m.
(2) BTP terasne etaže ne sme presegati 70 % BTP zadnje
etaže pod vencem stavbe. Tlorisna projekcija terasne etaže
stavb 1, 2, 3 in 4 mora biti od roba venca zadnje etaže na ulični
in vrtni strani odmaknjena najmanj 2,00 m.
(3) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnem
načrtu št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«.
14. člen
(višinski gabariti in etažnost)
(1) Dopustna je podkletitev vseh stavb v območju OPPN.
V prostorskih enotah PE1 in PE2 je dopustna največ ena kletna
etaža.
(2) Etažnost stavb je:
– stavbe 1, 2, 3, 4 in 7: do P+1+T,
– stavbi 5 in 6: do P+1.
(3) Višina stavb (h) je določena z višino najvišje točke
strehe, merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja:
– stavbe 1, 2, 3, 4 in 7: do 10,00 m,
– stavbi 5 in 6: do 8,00 m.
(4) Pri stavbah z ravno streho je nad koto h dopustna
izvedba dostopov na streho, tehničnih naprav, strojnih inštalacij
in telekomunikacijskih naprav.
(5) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu
št. 4.2 »Značilni prerezi in pogledi«.
15. člen
(višinske kote terena in pritličja)
(1) Višinske kote terena in pritličja stavb:
1. stavba 1:
– kota pritličja in kota terena: 308,20 m. n. v.
2. stavba 2:
– kota pritličja in kota terena: 308,90 m. n. v.
3. stavbi 3 in 4:
– kota pritličja in kota terena: 309,40 m. n. v.
4. stavba 5:
– kota pritličja in kota terena: 307,60 m. n. v.
5. stavba 6:
– kota pritličja in kota terena: 307,50 m. n. v.
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6. stavba 7:
– kota pritličja in kota terena: 307,30 m. n. v.
(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam
dostopne ceste in uvozom na parkirna mesta oziroma v garaže,
kotam raščenega terena na obodu območja in kotam zunanje
ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve
ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.
(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih
načrtih št. 4.2 »Značilni prerezi in pogledi« in št. 4.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
16. člen
(zmogljivost območja)
(1) Površina prostorske enote PE1
1.789 m²
1. stavba 1:
– BTP nad terenom
555 m²
– število stanovanjskih enot
2
2. stavba 2:
– BTP nad terenom
555 m²
– število stanovanjskih enot
2
3. stavba 3:
– BTP nad terenom
269 m²
– število stanovanjskih enot
1
4. stavba 4:
– BTP nad terenom
269 m²
– število stanovanjskih enot
1
(2) Površina prostorske enote PE2
1.846 m²
1. stavba 5:
– BTP nad terenom
374 m²
– število stanovanjskih enot
1
2. stavba 6:
– BTP nad terenom
372 m²
– število stanovanjskih enot
1
3. stavba 7:
– BTP nad terenom
535 m²
– število stanovanjskih enot
1
(3) Površina prostorske enote C1
183 m².
(4) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom
oziroma pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO
9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.
V. NAČRT PARCELACIJE
17. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele,
namenjene gradnji:
1. Prostorska enota PE1:
– P1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe 1, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1078/3, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P1/1 meri 598 m2,
– P1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe 2, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1078/4, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P1/2 meri 500 m2,
– P1/3: parcela, namenjena gradnji stavbe 3, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1078/7, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P1/3 meri 250 m2,
– P1/4: parcela, namenjena gradnji stavbe 4, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1078/7, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P1/4 meri 250 m2,
– P1/5: parcela, namenjena gradnji dovozne poti do stavb
1, 2, 3 in 4, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
1078/4, 1078/7, obe katastrska občina 1739 Zgornja Šiška.
Površina P1/5 meri 191 m2.
2. Prostorska enota PE2:
– P2/1: parcela, namenjena gradnji stavbe 7, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1076/4, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P2/1 meri 519 m2,
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– P2/2: parcela, namenjena gradnji stavbe 6, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1076/4, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P2/2 meri 579 m2,
– P2/3: parcela, namenjena gradnji stavbe 5, ki obsega
del zemljišča s parcelno številko 1076/4, katastrska občina
1739 Zgornja Šiška. Površina P2/3 meri 550 m2,
– P2/4: parcela, namenjena gradnji dovozne poti do stavb
5, 6 in 7, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1076/4,
katastrska občina 1739 Zgornja Šiška. Površina P2/4 meri
198 m2.
(2) Na parceli P1/5, namenjeni gradnji dovozne poti do
stavb 1, 2, 3 in 4, je treba vzpostaviti lastninsko ali služnostno
pravico za vsakokratne lastnike parcel P1/1, P1/2, P1/3 in P1/4.
(3) Na parceli P2/4, namenjeni gradnji dovozne poti do
stavb 5, 6 in 7, je treba vzpostaviti lastninsko ali služnostno
pravico za vsakokratne lastnike parcel P2/1, P2/2 in P2/3.
(4) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v
grafičnem načrtu št. 3.2 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi
odloka.
18. člen
(javne površine)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele
zemljišč s parcelnimi številkami 1076/5, 1077/4, 1078/8 in
1881/12, vse katastrska občina 1739 Zgornja Šiška.
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 183 m2.
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene
v grafičnem načrtu št. 3.3 »Površine, namenjene javnemu
dobru«.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
19. člen
(etapnost gradnje)
(1) Stavbe v območju OPPN se gradijo sočasno ali etapno
v poljubnem časovnem zaporedju, pri čemer je treba stavbi 3
in 4 graditi sočasno.
(2) Pred gradnjo stavb v območju posamezne prostorske
enote ali sočasno z njo mora biti izvedena dovozna pot za
stavbe s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo.
(3) Pred gradnjo stavb ali sočasno z gradnjo prve stavbe
mora biti izvedena razširitev pločnika ceste Draga.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Če predhodne arheološke raziskave niso opravljene
pred pričetkom izvedbe zemeljskih del, je treba zaradi varstva
arheoloških ostalin Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se izvajajo zemeljska dela,
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to
zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se
omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki
ogroža obstoj arheološke ostaline.
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(3) Investitor mora najmanj 10 dni pred začetkom zemeljskih del z nameravanimi posegi pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Ljubljana.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin. Padavinsko vodo je treba pred
odvodom v javno kanalizacijsko omrežje začasno zadržati na
lokaciji. Vsaka stavba mora na lastni parceli v rezervoarju zagotoviti začasno zadrževanje padavinske vode s strešin in povoznih površin v obsegu vsaj 3 m3 pred iztokom v interni kanal
po dovozni poti. Interni kanal po dovozni poti mora biti izveden
kot zadrževalni kanal večje dimenzije, kot je dimenzija iztoka
tako, da se izvede zadrževanje padavinske vode pred iztokom
v javni kanal na cesti Draga. Natančen obseg zadrževanja
padavinske vode se določi v fazi izdelave PGD dokumentacije.
(2) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred
škodljivim delovanjem voda.
(3) Območje OPPN se nahaja na ožjem vodovarstvenem
območju z manj strogim vodovarstvenim režimom VVO II B
vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Pri načrtovanju je treba dosledno upoštevati
vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS,
št. 120/04, 7/06, 1/12 in 44/12).
(4) V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in
smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna
uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc
kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).
(5) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti
vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz
nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov stanovanj)
je treba speljati nad strehe stavb.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
(3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Prostorski enoti PE1 in PE2 sta v skladu z OPN
MOL ID opredeljeni kot območje II. in III. stopnje varstva pred
hrupom. Prostorska enota C1 je v skladu z OPN MOL ID opredeljena kot območje II., III. in IV. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Dovoljena mejna raven hrupa:
– II. območje: Lnoč = 45 (dBA), Ldvn = 55 (dBA),
– III. območje: Lnoč = 50 (dBA), Ldvn = 60 (dBA),
– IV. območje: Lnoč = 65 (dBA), Ldvn = 75 (dBA).
(3) Večji del območja OPPN se nahaja v območju možne
prekomerne obremenitve s hrupom, zato je treba zagotoviti
ustrezno zvočno izoliranost zunanjih fasadnih elementov stavb.
(4) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na
dovoljeni ravni.
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24. člen
(osončenje)
Stavbam je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru s kuhinjo, bivalni kuhinji in otroški sobi zagotoviti naravno osončenje
v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. 12. najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. najmanj 3 ure.
25. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Skupni prevzemni mesti za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov sta predvideni na razširjenem pločniku ceste
Draga ob parcelah z oznakami P1/4 in P2/3.
(2) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
je treba urediti na zasebnih površinah tako, da je zagotovljena
higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavarovane
pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.
(3) Razmestitev prevzemnih mest za komunalne odpadke
je določena v grafičnih načrtih št. 4.1 »Arhitekturna zazidalna
situacija – nivo pritličja« in 4.3. »Prometno-tehnična situacija,
idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
26. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov
in odprtih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna
in nebleščeča.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(potresna nevarnost)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,35 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let.
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za
potresno varnost.
(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu
z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.
28. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za
stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati zasnovo požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte oziroma
študijo požarne varnosti za požarno zahtevne objekte.
(3) Stavbe v območju OPPN so za intervencijska vozila
dostopne po javnih cestah na obodu območja OPPN.
(4) Delovni površini za intervencijska vozila sta načrtovani
na cesti Draga in na Podutiški cesti v površini najmanj 7,00 m
x 12,00 m.
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(5) Požarna zaščita je predvidena z obstoječim zunanjim
hidrantnim omrežjem na cesti Draga in na Šišenski cesti.
(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene
v grafičnem načrtu št. 4.3. »Prometno-tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami«.
X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
29. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse prometne površine morajo biti utrjene.
(2) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš površine, parkirni prostori in druge površine morajo
biti urejene tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter vstop
in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo
biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.
(3) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu
št. 4.3 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija
in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Namembnost stavb
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe
s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetja
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti do
200 m2 BTP
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

30. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)
(1) V prostorski enoti C1 je obstoječ pločnik, ki se razširi
do parcelnih meja s parcelami, namenjenimi gradnji P1/4, P1/5,
P2/3, P2/4 in P3 na širino od 2,15 m do 2,30 m.
(2) Območje OPPN in zemljišče s parcelno številko
1077/3 v katastrski občini Zgornja Šiška je dostopno s ceste
Draga preko poglobljenega robnika.
(3) Dovozni poti do stavb sta namenjeni dovozu za avtomobile in pešcem in sta slepo zaključeni. Profil dovoznih poti:
– skupna površina za vse vrste prometa
3,45 m
– mulda
0,55 m
– skupaj
4,00 m.
31. člen
(mirujoči promet)
(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so za stavbe v
prostorskih enotah PE1 in PE2 predvidene kot zunanja parkirišča na parcelah, namenjenih gradnji stavb, oziroma v garažah.
(2) Število parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM) je
treba izračunati glede na BTP objekta ali dela objekta glede na
namembnost.
(3) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba zagotoviti
PM ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

Število PM za motorni promet
2 PM/stanovanje

Število PM za kolesa

1 PM/60,00 m2 BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce

1 PM/200 m2 BTP objekta

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj kot
3 PM, od tega najmanj 50 % PM
za obiskovalce

1 PM/40 m2 BTP objekta

32. člen
(kolesarski promet)
Kolesarski promet na obstoječi cesti Draga je predviden
na vozišču.
33. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju
OPPN so:
– novi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko objekti priključeni še na
elektronsko komunikacijsko omrežje. Priključitev je treba izvesti
po pogojih posameznih upravljavcev vodov,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa
mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati
usklajeno,

– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje,
– obstoječe okoljske, energetske in elektronske komunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi,
prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob
upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi
v soglasju z njihovimi upravljavci,
– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano
okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov,
– poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, načrtovanih s tem OPPN, so v
skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob
pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih linijskih
objektov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture,
– pred gradbenimi posegi je treba načrtovati in zagotoviti
ustrezno varovanje obstoječih komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov.
(2) Ureditev komunalne in energetske infrastrukture je
določena v grafičnem načrtu 4.4 »Zbirni načrt komunalnih
vodov in naprav«.
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34. člen
(vodovod)
(1) Območje OPPN je oskrbovano z vodo iz centralnega
vodovodnega sistema Ljubljane. Za oskrbo načrtovanih objektov s pitno, sanitarno in požarno vodo se predvidi sekundarni
vodovod NL DN dimenzije 100 mm po cesti Draga z navezavo
na obstoječi vodovod PE dimenzije 90 mm po Šišenski cesti
in v nadaljevanju po Večni poti ter priključna sekundarna vodovoda PE 63 mm po obeh internih cestah znotraj prostorskih
enot PE1 in PE2.
(2) Načrtovani objekti v prostorskih enotah PE1 in PE2
bodo priključeni na skupni priključni sekundarni vodovod PE
dimenzije 63 mm po dovozni poti v prostorski enoti PE1 oziroma PE 2 preko samostojnih priključkov.
(3) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju
je treba upoštevati projektno nalogo: Gradnja vodovoda zaradi
gradnje stanovanjske soseske Koseze, št. PN 2650V, JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o, september 2013.
(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo. Upoštevati je
treba interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega
sistema.
(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi
posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
35. člen
(kanalizacija)
(1) Na območju OPPN je zasnovan ločen kanalizacijski
sistem. Odpadne komunalne vode je treba prek obstoječega
kanalizacijskega omrežja odvajati na centralno čistilno napravo
v Zalogu. Za odvajanje odpadne komunalne vode iz prostorskih
enot PE1 in PE2 se predvidijo individualni ali skupinski priključki na obstoječi kanal dimenzije 250 mm po cesti Draga.
(2) Teren na območju OPPN ne dopušča ponikanja padavinske vode. Za odvajanje padavinske vode iz strešin, utrjenih in manipulacijskih površin načrtovanih objektov se v cesti
Draga predvidi podaljšanje obstoječega kanala za odvod padavinskih voda dimenzije 400 mm, ki odvaja padavinsko vodo
v Koseški bajer. Po internih cestah PE1 in PE2 se predvidita
interna padavinska kanala, ki se navežeta na načrtovani padavinski kanal po cesti Draga.
(3) Pri projektiranju kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju je treba upoštevati projektno Gradnja kanalizacije zaradi gradnje stanovanjske soseske Koseze, št. PN
3317K, JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o, september 2013.
(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o odvajanju
odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
(5) Upoštevati je treba interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in
uporaba javnega kanalizacijskega sistema.
(6) Pred priključitvijo posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti
izvedbeno dokumentacijo.
36. člen
(plinovod)
(1) Načrtovane objekte na območju OPPN se za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, razen v primeru
uporabe obnovljivih virov energije, priključi na nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar. V
primeru, da se objektom iz obnovljivih virov energije zagotavlja
le del potreb po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode, za
preostali del še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko plinovodno omrežje.
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(2) Glavni distribucijski plinovod N 19072 dimenzije 150 mm, preko katerega se bo vršila oskrba načrtovanih
objektov na območju OPPN, poteka po cesti Draga. Obstoječe
plinovodno omrežje zadošča za oskrbo območja OPPN z zemeljskim plinom.
(3) Za priključitev načrtovanih objektov na območju OPPN
na plinovodno omrežje se po cesti Draga in po internih cestah v
prostorskih enotah PE1 in PE2 zgradi glavno plinovodno omrežje
dimenzije 50 mm in priključne plinovode do posameznih objektov.
Priključni plinovodi se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v
omaricah, nameščenih v ali na fasadi načrtovanih objektov.
(4) Glavno plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi
navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica,
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani,
Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log
- Dragomer (Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list
RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska
območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig,
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 25/08 in 11/11) in Tehničnimi zahtevami za
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih
napeljav (JP Energetika Ljubljana, d.o.o.).
37. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Napajanje objektov v prostorski enoti PE1 in PE2 z
električno energijo se predvidi iz obstoječe TP 568 Koseški
bajer1. Za napajanje z električno energijo se od TP 568 Koseški bajer po Bergantovi ulici in v nadaljevanju po cesti Draga
ter internih cestah v prostorskih enotah PE1 in PE2 zgradi NN
podzemni kabel.
(2) Za vse načrtovane objekte je treba predvideti prostostoječe merilne omarice, prosto dostopne vzdrževalcem elektro
omrežja.
(3) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za
priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.
38. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
Objekti na območju OPPN imajo možnost priključitve na
elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev
teh omrežij. Pri gradnji cestne infrastrukture je treba predvideti
koridorje za kabelsko kanalizacijo.
39. člen
(javna razsvetljava)
Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
40. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)
Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati veljavni predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.
Priporoča se učinkovita raba energije za ogrevanje in električne
energije ter učinkovita raba vode.
XI. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
41. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 Stanovanjska
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soseska Koseze (del) (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja) je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7511-PO v maju 2014.
42. člen
(območje Programa opremljanja)
Program opremljanja velja na celotnem območju OPPN.
43. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko
omrežje),
– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Primarne in sekundarne ceste in pripadajoči objekti
po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinske vode.
44. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Stavbe na območju OPPN se nahajajo v naslednjih
obračunskih območjih predvidene komunalne opreme:
– sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CEP
(sekundarne),
– sekundarno vodovodno omrežje z oznako VOP (sekundarno – centralni),
– sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KAP (sekundarno – centralni),

Predvidena komunalna oprema

– sekundarno plinovodno omrežje z oznako PLP (sekundarno).
(2) Obračunska območja predvidene komunalne opreme
so opredeljena in prikazana v Programu opremljanja.
(3) Stavbe na območju OPPN se nahajajo v naslednjih
obračunskih območjih obstoječe komunalne opreme:
– primarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE
(primarne),
– sekundarne ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE
(sekundarne),
– primarno vodovodno omrežje z oznako VO (primarno
– centralni),
– sekundarno vodovodno omrežje z oznako VO (sekundarno – centralni),
– primarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (primarno
– centralni),
– sekundarno kanalizacijsko omrežje z oznako KA (sekundarno – centralni),
– primarno plinovodno omrežje z oznako PL (primarno),
– sekundarno plinovodno omrežje z oznako PL (sekundarno),
– objekti za ravnanje z odpadki z oznako OD,
– primarne druge javne površine z oznako JP (primarne),
– sekundarne druge javne površine z oznako JP (sekundarne).
(4) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme
so opredeljena in prikazana v Odloku o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 27/11; v nadaljnjem besedilu: PO MOL).
45. člen
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme)
(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne
opremo na dan 30. 4. 2014 po posameznih vrstah komunalne
opreme in po obračunskih območjih so:

Obračunsko območje predvidene komunalne Skupni stroški
opreme
(EUR)

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CEP (sekundarne)

6.746,70

Sekundarno vodovodno omrežje

VOP (sekundarno – centralni)

34.079,68

Sekundarno kanalizacijsko omrežje

KAP (sekundarno – centralni)

11.077,02

Sekundarno plinovodno omrežje

PLP (sekundarno)

34.007,74

Skupaj

85.911,14

(2) Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so opredeljeni v PO MOL.
(3) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi
objekti, plinovodno omrežje in druge javne površine vključujejo
DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje,
kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne
vključujejo DDV.

46. člen
(preračun obračunskih stroškov komunalne opreme
na enoto mere)
(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme,
preračunani na m2 parcele (v nadaljnjem besedilu: Cp) in na
m2 neto tlorisne površine stavbe (v nadaljnjem besedilu: Ct),
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih, so:

Predvidena komunalna oprema

Obračunsko območje predvidene
komunalne opreme

Cp
(EUR/m2)

Ct
(EUR/m2)

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti

CEP (sekundarne)

1,86

2,78

Sekundarno vodovodno omrežje

VOP (sekundarno – centralni)

9,38

14,02

Sekundarno kanalizacijsko omrežje

KAP (sekundarno – centralni)

3,05

4,56

Sekundarno plinovodno omrežje

PLP (sekundarno)

Skupaj

9,36

13,99

23,65

35,35
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(2) Za preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na enoto mere se upoštevajo površine parcel in
neto tlorisne površine iz prvega odstavka 47. člena tega odloka.
(3) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, Cp
in Ct, po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, so opredeljeni v PO MOL.
(4) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme iz
prejšnjega odstavka se indeksirajo na dan 30. 4. 2014 ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GospodarObstoječa komunalna oprema
Primarne ceste s pripadajočimi objekti
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti
Primarno vodovodno omrežje
Sekundarno vodovodno omrežje
Primarno kanalizacijsko omrežje
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
Primarno plinovodno omrežje
Sekundarno plinovodno omrežje
Objekti za ravnanje z odpadki
Primarne druge javne površine
Sekundarne druge javne površine
Skupaj
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ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«, in je 1,059417. Indeksirani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere se za posamezno
komunalno opremo zmanjšajo za obračunske stroške iste vrste
predvidene komunalne opreme na enoto mere. Če je razlika
negativna, se komunalni prispevek za posamezno obstoječo
komunalno opremo ne plača.
(5) Indeksirani in zmanjšani obračunski stroški obstoječe
komunalne opreme na enoto mere, ki se upoštevajo pri izračunu komunalnega prispevka, so:

Obračunsko območje obstoječe komunalne
opreme
CE (primarne)
CE (sekundarne)
VO (primarno – centralni)
VO (sekundarno – centralni)
KA (primarno – centralni)
KA (sekundarno – centralni)
PL (primarno)
PL (sekundarno)
OD
JP (primarne)
JP (sekundarne)

Cp
(EUR/ m²)
16,18
17,68
2,61
0,00
5,53
4,58
3,19
0,00
0,48
3,03
1,71
54,99

Ct
(EUR/ m²)
17,52
21,76
2,79
0,00
5,75
4,38
3,29
0,00
0,52
3,27
2,11
61,39

47. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane
v Programu opremljanja, so:
Prostorska enota

Parcela

Stavba

PE1

P1/1 + del P1/5
P1/2 + del P1/5
P1/3 + del P1/5
P1/4 + del P1/5

stavba 1
stavba 2
stavba 3
stavba 4

P2/3 + del P2/4
P2/2 + del P2/4
P2/1 + del P2/4

stavba 5
stavba 6
stavba 7

SKUPAJ PE
PE2

Skupaj PE2
SKUPAJ PE1 + PE2

Površina parcele
Neto tlorisna površina stavbe brez
(upoštevana
delov stavbe v kleti, ki so namenjeni
tudi pripadajoča površina
parkiranju in servisnim prostorom (m2)
interne ceste) (m2)
662,32
460,65
564,32
460,65
281,18
223,27
281,18
223,27
1.789,00
1.367,84
607,81
310,42
636,50
308,76
601,69
444,05
1.846,00
1.063,23
3.635,00
2.431,07

(2) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(3) Faktor dejavnosti 0,7 je za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510)
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),
– objekte, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele stavb v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(4) Ostale stavbe, ki niso navedene v tretjem odstavku
tega člena, imajo faktor dejavnosti odvisen od faktorja izrabe
(v nadaljevanju: FI) in:
– je 1,0 za vse stavbe, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse stavbe, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
– se za vse stavbe, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in manjši
od 2,00, izračuna po formuli: Kdejavnost = (0,2 * FI) +0,9.
(5) FI je razmerje med bruto tlorisno površino stavbe in
celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se

ne upoštevajo bruto tlorisne površine kleti, ki so namenjene
servisnim prostorom stavbe (garaže, kolesarnice in prostori
za inštalacije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti
natančno.
48. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na
katero lahko zavezanec priključi svojo stavbo ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme,
v katerih se nahaja stavba.
(3) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino
parcele upošteva površina parcele iz prvega odstavka 47. člena tega odloka.
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(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za neto tlorisno površino upošteva dejansko neto tlorisno površino stavbe
iz projektne dokumentacije. Če je dejanska neto tlorisna površina stavbe manjša od neto tlorisne površine iz prvega odstavka
47. člena tega odloka, se pri izračunu komunalnega prispevka
za predvideno komunalno opremo upošteva neto tlorisno površino iz prvega odstavka 47. člena tega odloka.
49. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom
o vrstah objektov glede na zahtevnost.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki
se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi
stavba, za katero se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele,
na kateri se nahaja stavba, za katero se odmerja komunalni
prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejšnjega odstavka odloči organ Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
(4) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine stavbe z določeno
komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij)
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(5) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
tega odloka.
50. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo
stavb za zdravstvo (CC-SI 12640), če je 100-odstotni lastnik
in investitor teh stavb Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Če je Mestna občina
Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
lastnik in investitor samo dela stavbe, se lahko oprostitev upošteva le za ta del stavbe.
51. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita,
da zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradi del
ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri
namerava graditi stavbo. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
52. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. Tlorisni gabariti stavb:
– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb 1, 2, 3,
4, 5 in 6 nad terenom so navzgor do 1,00 m in navzdol do 2,00 m,
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– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavbe
7 nad terenom so navzdol do 2,00 m,
– preko tlorisnih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo
napušči ter konzolni nadstreški nad vhodi.
2. Odmiki stavb: manjši odmiki od predpisanih 4,00 m
so dopustni le s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel,
vendar ne smejo biti manjši kot 2,50 m.
3. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja: odstopanja pri višinski regulaciji terena in odstopanja pri višinskih
kotah pritličij so lahko do ± 0,50 m.
4. Zmogljivost območja: v prostorskih enotah PE1 in PE2
lahko BTP nad terenom odstopajo v okviru dopustnih gabaritov
stavb in z zagotavljanjem predpisanega deleža zelenih površin.
5. Lokacija vhodov, uvozov in izvozov: dopustna so odstopanja od načrtovanih lokacij vhodov, uvozov in izvozov.
6. Prometne, komunalne in energetske ureditve: pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne,
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene
rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati
prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci
posameznega voda.
XIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
53. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po
njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do
zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, pripadajočih ureditev in naprav.
54. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem
območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave in novogradnje na mestu odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego,
velikost in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na gradbeni
parceli zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih
površin.
XIV. KONČNI DOLOČBI
55. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
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– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Šiška,
– Četrtni skupnosti Šiška.
56. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-31/2012-82
Ljubljana, dne 9. junija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2307.

Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih
skupnosti Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 28. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12)
izdajam

SKLEP
o razpisu rednih volitev v svete četrtnih
skupnosti Mestne občine Ljubljana
I.
Redne volitve v svete četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje,
Bežigrad, Center, Jarše, Moste, Polje, Sostro, Golovec, Rudnik,
Trnovo, Vič, Rožnik, Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmarna gora
bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
III.
Volitve vodijo in izvajajo Mestna volilna komisija in volilne
komisije četrtnih skupnosti.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-31/2014-1
Ljubljana, dne 4. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LUČE
2308.

Odlok o turistični taksi v Občini Luče

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter prvega odstavka 17. člena
Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Luče na 21. redni seji
dne 2. 7. 2014 sprejel
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ODLOK
o turistični taksi v Občini Luče
1. člen
S tem odlokom se skladno z zakonom o spodbujanju
razvoja turizma za Občino Luče določajo zavezanci za plačilo
turistične takse, višina turistične takse, podrobnejša vsebina
in oblika mesečnega poročila o številu prenočitev in znesku
pobrane turistične takse ter nadzor nad pobiranjem turistične
takse.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani in državljanke Republike Slovenije ter tujci (v nadaljevanju: turisti), ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo
storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turist plača
turistično takso skupaj s plačilom storitev za prenočevanje, tudi
v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
(1) Višina turistične takse za območje Občine Luče je
10 točk.
(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število
točk iz prejšnjega odstavka pomnoži z vrednostjo točke, ki jo
določa zakon in ki jo lahko Vlada Republike Slovenije usklajuje
z gibanjem cen življenjskih potrebščin.
4. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila
oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju
invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na
nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru
svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
5. člen
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice
posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik
posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in
kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično takso, vodijo
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evidenco in poročajo o pobrani turistični taksi po postopku in
na način, ki ga določa zakon.
(2) Pobrano turistično takso se do 25. dne v mesecu
za pretekli mesec nakazuje na poseben račun Občine Luče,
št. 01267-4673206246, sklic 19 (davčna številka sobodajalca) – 07129.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne do
25. v mesecu za pretekli mesec predložiti Občini Luče in
pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane
turistične takse. Poročilo je treba oddati tudi če v določenem
mesecu ni bilo nobene nočitve. Poročilo se posreduje na
obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega odloka. Poročilo
se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
6. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka ter nadzor nad izvrševanjem določb zakona o spodbujanju razvoja
turizma, ki urejajo pobiranje in odvajanje turistične takse,
vodenje evidence in mesečno poročanje, opravlja poleg
pristojnega davčnega organa tudi Medobčinski inšpektorat.
7. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno
uporablja zakon o spodbujanju razvoja turizma.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o določitvi višine turistične takse v Občini Luče (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče,
št. 7/1998).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2014
Luče, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINA LUČE
Luče 106
3334 Luče

POROČILO O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
za mesec _________________________
(mesec, leto)
I.

PODATKI O ZAVEZANCU

________________________________________________________________________
(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca, kmeta, društva)
_______________________________________
(naslov)

__________________
(davčna številka)

________________________________________________________________________
(naziv nastanitvenega objekta)
Št. sob:______
II.

Št. apartmajev:______

Št. ležišč:______

Št. kampirnih mest:______

PODATKI O GOSTIH IN PRENOČITVAH

Skupno število gostov: (1+2)_________

1. domači________

2. tuji_________

Število prenočitev:
1.
2.
3.
4.
III.

Skupno število prenočitev: (a+b)_________ a. domače________ b. tuje________
Št. prenočitev oseb, ki so plačale polno takso: _____
Št. prenočitev oseb, ki so plačila takse oproščeni (1. odst. 27. čl. ZSRT): ____
Št. prenočitev oseb, ki so plačali turistično takso v višini 50% (2. odst. 27. čl. ZSRT): ___
PODATKI O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI

1. Skupni znesek plačane turistične takse: _________

žig
_____________________________
_____________________________
(ime in priimek kontaktne osebe)

(podpis odgovorne osebe)

OPOMBA:
Zavezanec pošlje to poročilo do 25. dne v mesecu Občini Luče, Luče 106, 3334 Luče (skeniran dokument lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: obcina@luce.si) ter Davčnemu uradu Velenje,
Izpostavi Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

Stran

6014 /
2309.

Št.

52 / 11. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Luče za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče
(Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB) je Občinski svet
Občine Luče na 21. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Luče za leto 2014

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

I.
70

413 Drugi tekoči domači transferi
42

v evrih
Proračun
leta 2014

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.473.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.849.511

DAVČNI PRIHODKI

1.742.011

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43

III.

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

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

0

V.

RAČUN FINANCIRANJA

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

711 Takse in pristojbine

50

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

55

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

IX.

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

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

0

107.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI

66.400

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74

TRANSFERNI PRIHODKI

132.089

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve

41

0

C.

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni

72

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki

704 Domači davki na blago in storitve
71

INVESTICIJSKI ODHODKI

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za
leto 2014, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2.473.000

425.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2014
Luče, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2310.

Sklep za sofinanciranje storitev namestitve
izven mreže javne službe

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 5. člena Uredbe o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 –
ZUPJS in 99/13 – ZUPJS-C), ter 109. člena Statuta Občine
Luče (Uradni list RS, št. 60/2011 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 21. redi seji dne 2. 7. 2014 sprejel

SKLEP
za sofinanciranje storitev namestitve izven
mreže javne službe
1. člen
Občina Luče iz proračuna financira tudi namestitev v nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe izven mreže javne službe.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje namestitve v nadomestnih
oblikah bivanja in oskrbe izven mreže javne službe se vsako
leto zagotovijo v proračunu občine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Luče, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MEŽICA
2311.

Zaključni račun proračuna Občine Mežica
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11
– ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica je občinski svet
na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Mežica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za
leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2013
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto
2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2013
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in
posebni del proračuna se objavita na spletni strani Občine
Mežica na nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 410-0004/2014-1
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

2312.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11), 15. člena v zvezi s 6. členom Statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) in 8. člena
Odloka o Proračunu Občine Mežica za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 14/14) in 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine
Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2014
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva
do skupne višine 35.774,21 EUR za stroške intervencije in
sanacijo škode nastale ob visokem snegu in žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Občini Mežica.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Plačilo stroškov iz naslova intervencije.
2. Plačilo stroškov sanacije škode.
O uporabi sredstev za namene prvega odstavka tega
člena do skupne višine sredstev iz 1. člena tega odloka odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Mežica za leto 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

2313.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Mežica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 35/13 – sklep US) in 15. člena Statuta Občine Mežica
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(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na
27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občine Mežica
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica, ki vsebuje
podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program
opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica«, ki
ga je v maju 2014 pod št. proj. 14002 izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.,
Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na
sedežu Občine Mežica.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena ali je v gradnji ali je načrtovana z občinskim proračunom za leto 2014 in s katero upravlja Občina
Mežica oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih
služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je
kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena
opravljanju storitev javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna kanalizacija in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po
odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), vključno
z ustrezno opremo, javna parkirišča, javne zelene površine
in igrišča;
– objekti za ravnanje z odpadki.
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene
uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne
vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom,
ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po
zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so
dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne
opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme,
ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega
prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek
vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina
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ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST
ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali
njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj
s površinami za njegovo redno rabo in za katerega mora
zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste sta določeni dve obračunski območji, in sicer eno za lokalne ceste in javne poti in drugo za
zbirne mestne ceste in mestne ceste. Obračunsko območje
za lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) je določeno enotno
za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po
veljavnih prostorskih občine namenjena poselitvi oziroma
je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje za zbirne mestne ceste (LZ) in mestne ceste (LK) je določeno na
širšem območju občinskega središča Mežica, na katerem
so v skladu z veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih
cest določene zbirne mestne in mestne ceste. Območje
občine, na katerem se določi obračunsko območje lokalnih
cest in javnih poti ter obračunsko območje zbirnih mestnih
in mestnih cest je prikazano v kartografskem delu elaborata
iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje javnega vodovoda je določeno enotno za del občine na širšem območju občinskega
središča v osrednjem delu občine, ki je opremljen z javnim
vodovodom in obsega vse površine na tem območju, ki so
po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje
javnega vodovoda, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje javne kanalizacije je določeno
na delu območja občine, in sicer na območju naselja Mežica,
ki je opremljen z javno kanalizacijo in obsega vse površine
na tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine
namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi
obračunsko območje javne kanalizacije, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(5) Obračunsko območje čistilne naprave je določeno
na delu območja občine, in sicer na območju naselja Mežica,
ki je opremljen z javno kanalizacijo, priključeno na čistilno
napravo in obsega vse površine na tem območju, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje čistilne naprave, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka
1. člena tega odloka.
(6) Obračunsko območje javnih površin je določeno na
delu območja občine, in sicer na območju naselja Mežica, v
katerem se nahajajo javne površine in obsega vse površine
na tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine
namenjene poselitvi. Območje občine, na katerem se določi
obračunsko območje javnih površin, je prikazano v elaboratu
iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(7) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene
poselitvi. Območje občine, na katerem se določi obračunsko
območje objektov za ravnanje z odpadki, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu
opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz
tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih
območjih znašajo:
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Vrsta komunalne opreme
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Skupni stroški (€)

Lokalne ceste in javne poti (LC in JP)
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Obračunski stroški (€)

12.564.910

8.795.437,10

Zbirne mestne in mestne ceste (LZ in LK)

2.517.318

2.013.854,40

Javni vodovod

2.909.230

2.909.230

Javna kanalizacija

5.939.538

5.939.538

Čistilna naprava (ČN)
Javne površine (JP)
Objekti za ravnanje z odpadki
Skupaj

135.219

135.219

1.882.533

1.882.533

1.025.556

1.025.556

26.974.303

22.701.367,50

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta
komunalne opreme

Obračunski stroški na enoto (€)
NTPO Ct(ij)

parcele Cp(ij)

Lokalne ceste in javne poti (LC in JP)

6,76

14,01

Zbirne mestne in mestne ceste (LZ in LK)

1,92

4,03

Javni vodovod

2,62

5,47

Javna kanalizacija

5,66

11,9

Čistilna naprava (ČN)

0,12

0,27

Javne površine (JP)

1,79

3,77

Objekti za ravnanje z odpadki

0,79

1,63

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2013.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep
se objavi v uradnem glasilu občine.
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 118/08);
– Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na
območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/
(Uradni list RS, št. 56/07).
(2) Za območje iz druge alineje prejšnjega odstavka se
šteje, da je bil komunalni prispevek za komunalno opremo,
ki jo je zgradil investitor, plačan v naravi z dnem prenosa te
komunalne opreme na Občino Mežica.
8. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, pričeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
(3) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 422-0001/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

2314.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini
Mežica

Na podlagi določil 6. in 113. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 28/11, 43/11)
in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je
Občinski svet Občine Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega
prometa na javnih prometnih površinah v Občini Mežica, na
drugih javnih površinah in v naseljih na območju Občine Mežica
na področju:
– postavljanja in vzdrževanja prometne signalizacije,
– načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja semaforskih
naprav,
– stalne omejitve in prepovedi prometa,
– začasne omejitve, preusmeritve ali prepovedi prometa,
– parkirnih prostorov in parkiranja,
– avtobusnih postaj in postajališč,
– posebnih prometnih režimov (dostava blaga, čiščenje
prometnih površin, posebna uporaba prometnih površin, odstranitev in zadržanje nepravilno parkiranih vozil),
– prepovedi ogrožanja javnih prometnih površin in prometa na njih.
2. člen
Javne prometne površine po tem odloku so vse kategorizirane občinske ceste, nekategorizirane ceste, ki se uporab-
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ljajo za javni cestni promet, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki,
posebne površine za pešce (za promet z vozili zaprto območje),
parkirne površine in avtobusna postajališča, ki jih lahko vsak
uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo
javne ceste in varnost prometa na njih.

(2) Občina zagotovi postavitev svetlobnih naprav na prehodih za pešce na kategoriziranih občinskih cestah.

II. UREDITEV PROMETA

1. Omejitev hitrosti

3. člen
(1) Promet na javnih površinah se odvija na način in pod
pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin, prometno ureditev ter prometni režim na občinskih cestah
sprejema Občinski svet Občine Mežica na predlog župana.
Postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini
na območju Občine Mežica pa ureja občinski upravni organ
pristojen za ceste (v nadaljevanju: upravni organ), z aktom, ki
temelji na določbah veljavnih predpisov.

8. člen
(1) Na območju naselij je najvišja dovoljena hitrost vozila
50 km/h.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je
največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če
varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to
omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.

III. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE
SIGNALIZACIJE
4. člen
(1) Odločbo o postavitvi, odstranitvi ali dopolnitvi prometne
signalizacije in drugih naprav, ki zagotavljajo varnost cestnega
prometa na javnih prometnih površinah, izda upravni organ.
(2) Investitor del financira pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest oziroma javnih prometnih površinah postavitev nove
ali nadomestitev stare prometne signalizacije. Le-ta se določi
v tehnični dokumentaciji, h kateri je potrebno pridobiti soglasje
upravnega organa.
5. člen
(1) Prometno signalizacijo postavlja upravni organ in
vzdržuje vzdrževalec javnih prometnih površin (v nadaljevanju:
vzdrževalec). Sredstva za postavljanje in vzdrževanje prometne
signalizacije na javnih prometnih površinah zagotovi Občina
Mežica.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest
mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo
ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in
ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana,
nadomeščena ali ponovno označena.
(3) O postavljeni prometni signalizaciji mora vzdrževalec
voditi ustrezno evidenco.
(4) En izvod evidence z vsemi spremembami in dopolnitvami hrani upravni organ.
(5) Evidenca o prometni signalizaciji mora vsebovati naslednje podatke:
1. datum in uro postavitve,
2. naziv in številko,
3. kraj in cesto postavitve,
4. številko odločbe občinske uprave.
(6) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje vzdrževalec,
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom, odgovorna oseba
vzdrževalca pa z globo 250 eurov.
6. člen
Splošni nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in
nad evidenco o njej opravlja upravni organ, operativni nadzor pa
inšpekcijski organ, pristojen za ceste (v nadaljevanju: občinski
inšpektor), ki opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o cestah in
predpisih izdanih na njegovi podlagi.
IV. SEMAFORSKE IN SVETLOBNE NAPRAVE
7. člen
(1) Načrtovanje in postavitev semaforskih in svetlobnih
naprav določa upravni organ.

V. STALNE OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA

2. Območja za pešce
9. člen
(1) Območje za pešce je del ceste ali cesta v naselju ali
del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s
predpisano prometno signalizacijo.
(2) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma
kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako,
da ne ogrožajo pešcev.
(3) V območju za pešce je promet v vsakem času dovoljen
za nujne vožnje vozilom policije, nujne medicinske pomoči,
zaščite in reševanja, državnih in lokalnih gospodarskih javnih
služb in zdravstvene službe ob obiskih bolnikov. Druga vozila
smejo zapeljati v območje za pešce le, če je to dovoljeno s
predpisano prometno signalizacijo.
(4) Najvišja dovoljena hitrost vozila na območju za pešce
je 10 km/h.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v
območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega
ali tretjega odstavka tega člena.
10. člen
Območja za pešce določi občinski svet na predlog upravnega organa.
11. člen
Za kakršenkoli izredni dovoz v območja za pešce ali prometne površine, na katerih je prepovedan promet za določene
vrste vozil, je potrebno dovoljenje, ki ga izda upravni organ.
3. Območje omejene hitrosti
12. člen
(1) Za območje omejene hitrosti lahko občinski svet določi del naselja ali ulico, če je zaradi gostote prometa pešcev
in njihove varnosti potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h.
(2) Hitrost vozil ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
VI. ZAČASNE OMEJITVE, PREUSMERITVE
ALI PREPOVEDI PROMETA
13. člen
(1) Dela na cesti, športne, kulturne ali druge prireditve na
ali ob prometni površini, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je
zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko
opravljajo le z dovoljenjem upravnega organa.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas
njenega trajanja.
(3) Če v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena ni določena odgovorna oseba za postavitev zapore, zaporo postavi
vzdrževalec občinskih cest, ki mora o njeni izvedbi obvestiti po-
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licijo in občinskega inšpektorja najmanj tri dni pred spremembo
ter javnost na krajevno običajen način.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec
cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez
dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku
na predpisan način ne obvesti policije in občinskega inšpektorja
o izvedbi zapore, odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z
globo 100 eurov.
14. člen
Če občinski inšpektor ugotovi, da je bil spremenjen prometni režim brez dovoljenja upravnega organa, z odločbo
odredi vzdrževalcu cest takojšnjo vzpostavitev prometnega
režima v prvotno stanje, na stroške povzročitelja.
15. člen
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne
in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in
varnost prometa na njej, lahko upravni organ začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil
ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so
ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste
mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo in občinskega inšpektorja ter javnost na krajevno
običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora
vzdrževalec ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z globo 500 eurov.
(4) Po prenehanju vzrokov za prepoved ali omejitev prometa se takoj vzpostavi prvotno stanje.
VII. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
16. člen
Na območju Občine Mežica so za parkiranje motornih
vozil namenjene javne parkirne površine:
– urejene javne parkirne površine, določene s prometnimi
znaki kot parkirni prostori in površine, kjer je parkiranje časovno
omejeno ali nadzorovano,
– rezervirane parkirne površine,
– druge javne parkirne površine.
17. člen
Urejeni parkirni prostori so prostori, ki so določeni s tem
odlokom. Upravni organ z odločbo določi način parkiranja na
urejenih parkirnih prostorih.
18. člen
(1) Rezervirane parkirne površine se lahko z odločbo
upravnega organa določijo za:
– potrebe službenih vozil na podlagi predhodnega dovoljenja,
– parkiranje vozil, ki so označene s posebnim znakom
za invalide,
– parkiranje intervencijskih vozil,
– parkiranje vozil najemnikov parkirnih prostorov,
– parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov,
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– parkiranje turističnih avtobusov,
– avtotaksi vozila.
(2) Rezervirane parkirne površine morajo biti vidno označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to
dovoljuje označba parkirne površine.
(4) Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko
rezervirajo za posamezne časovne termine in se v ostalem
času uporabljajo kot splošno urejeni javni parkirni prostori.
(5) Za rezervirane parkirne površine se lahko zaračunava
najemnina, ki jo s sklepom določi občinski svet. Kriterije za
določitev najemnine določi občinski svet.
19. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le
na javnih parkirnih površinah, določenih za tovorna vozila in
avtobuse.
(2) Javne parkirne površine za tovorna vozila in avtobuse
določi upravni organ z odločbo.
(3) Upravni organ lahko izjemoma dovoli in določi pogoje
za parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih javnih površinah podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v zvezi z
njihovo proizvodnjo ali storitveno dejavnostjo, če to ne ovira
drugih udeležencev v prometu.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
20. člen
(1) Kadar voznik zapusti vozilo, mora izključiti motor vozila, ukreniti vse potrebno, da se vozilo ne more samo premakniti
in vozilo zavarovati pred neupravičeno uporabo.
(2) Če se voznik z vozilom ustavi na cesti za več kot 3 minute, mora ugasniti motor.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
21. člen
(1) Na javnih površinah in parkiriščih je prepovedano parkirati, shranjevati ali zapustiti stanovanjske in tovorne prikolice,
avtodome, neregistrirana in nevozna vozila, čolne in druge
plovne objekte in druge materiale.
(2) Ustavljanje in parkiranje vozil je prepovedano:
– kadar je prepoved določena s prometnim znakom,
– na kolesarski stezi, pločniku ali pešpoti,
– na označenem avtobusnem postajališču (dovoljeno je
ustavljanje na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran
avtobusni promet),
– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče
ali gradbišče oziroma v primeru, da ovira pristop v stavbo,
garažo, dvorišče ali gradbišče ter v oddaljenosti manj kot 2 m
od izložb,
– na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, hidranti, kontejnerji
za odpadke, prometnimi zapornicami in tam, kjer je posebej
označeno),
– na vseh javnih prometnih površinah, ki niso namenjene
prometu vozil.
(3) Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano
parkiranje in ustavljanje, je izjemoma dovoljeno ustavljanje z
vozili zaradi dostave, določene s tem odlokom.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, ki ravna v nasprotju
z določbami tega člena.
VIII. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
22. člen
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na javnih cestah izven naselja ter na delu javnih cest v
naselju morajo biti izven vozišč. Izpolnjevati morajo tehnične
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normative in minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi organa
pristojnega za promet.
23. člen
Upravni organ lahko izjemoma, po presoji okoliščin pomembnih za varnost prometa, dovoli ureditev avtobusnega
postajališča na vozišču kategoriziranih občinskih cest. Svoje
dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče
postalo nevarno oziroma so nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča ali da zanj ni več potrebe.
24. člen
(1) Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih so dolžni
vzdrževati vzdrževalci občinskih javnih prometnih površin.
(2) Občinski inšpektor lahko izda odločbo vzdrževalcu
javnih prometnih površin o vzdrževanju nadstrešnic na avtobusnih postajališčih.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec ceste, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z globo 500 eurov.
IX. POSEBEN PROMETNI REŽIM
1. Dostava blaga
25. člen
(1) Dostava in dovoz blaga na javnih prometnih površinah ne
sme onemogočiti promet drugih udeležencev cestnega prometa.
(2) Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino
temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na
javne površine, je potrebno odstraniti takoj po dostavi.
(3) Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik za
to dovoljenje upravnega organa.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo
tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 40 eurov. Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba upravnega organa, ki ravna v nasprotju z
določbo tretjega odstavka tega člena.
2. Posebna uporaba javnih prometnih površin
26. člen
(1) Javne prometne površine se lahko s soglasjem upravnega organa uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev,
kadar to ne moti prometa.
(2) Dovoljenje za posebno uporabo javnih površin izda
upravni organ ob soglasju vzdrževalca javnih površin, na katere
se nanaša, v skladu z odlokom o občinskih taksah.
27. člen
Če občinski inšpektor ugotovi, da je na javni prometni
površini postavljen objekt iz prvega odstavka prejšnjega člena
brez soglasja upravnega organa ali v nasprotju s soglasjem, z
odločbo odredi upravljavcu prometne površine takojšnjo odstranitev na stroške lastnika objekta.
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tako, da je promet čim manj oviran. Na prometno zelo obremenjenih javnih cestah lahko upravni organ določi čas, v katerem
je izvajanje teh dejavnosti prepovedano.
(2) Pred pričetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe lahko izvajalec postavi
prometne znake za prepoved parkiranja na odsekih cest, kjer
bo izvajal ta dela.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalca,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba izvajalca ceste pa z globo 500 eurov.
4. Odstranjevanje nepravilno parkiranih
in zapuščenih vozil
29. člen
Občinski inšpektor lahko odredi odvoz vozila:
– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem prostoru,
– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali garažo,
oziroma na dovozu do stavbe,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in
označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na
ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za
smeti, pred prometno zapornico),
– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni
površini,
– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepoveduje
vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
– če je vozilo parkirano na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna
prepoved prometa zaradi izvedbe športne in druge prireditve.
30. člen
(1) Kadar je vozilo ali priklopno vozilo, ki ni označeno s
predpisanimi registrskimi tablicami ali veljavnimi preizkusnimi
tablicami, parkirano na javni prometni površini več kot tri dni,
se smatra vozilo za zapuščeno in zanj odredi občinski inšpektor
z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika, če lastnika ni
možno ugotoviti, pa na stroške občine.
(2) V primeru, da občinski inšpektor najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev
vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prejšnjega odstavka, ga odstrani pristojni izvajalec odvoza nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.
(4) Odstranitev vozila iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena se opravi na stroške lastnika vozila oziroma če lastnik ni
znan, na stroške občine.
(5) Občinski inšpektor mora pred odvozom vozila fotografirati mesto in vozilo, ki se odstranjuje, ter zapisniško ugotoviti
stanje vozila.
(6) Z globo 120 eurov se kaznuje lastnik zapuščenega
vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena
odstranitev v skladu z drugim odstavkom tega člena.

3. Čiščenje ceste, posebnih javnih površin
in drugih javnih prometnih površin

31. člen
(1) Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti
zagotovljen primerno urejen prostor. Postopek odvoza, hrambe
in izdajanja vozil in višino stroškov določi upravni organ.
(2) Posebno pogodbo z izvajalcem odvoza nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil in z izvajalcem shranjevanja
odpeljanih vozil sklene župan.

28. člen
(1) Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz
komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati

32. člen
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani vozilo po tem, ko je občinski inšpektor že pozval poobla-
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ščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora plačati 50 % določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno,
dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.
5. Polje preglednosti
33. člen
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko
cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin
(pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti
kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali
priključka.
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja odstraniti ovire.
Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na njegove stroške
občinski inšpektor.
(3) Preglednostni prostor, pregledno polje in pregledna
berma se določi na podlagi predpisa organa pristojnega za
promet.
(4) Občinski inšpektor ukrepa tudi v primeru, če je višina
ovire v preglednem polju nad 75 cm, merjeno od nivelete vozišča in če so ovire bližje kot 100 cm od roba vozišča.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
X. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
34. člen
Upravni organ, s soglasjem župana, odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev,
zlasti v bližini vzgojno-varstvenih in zdravstvenih zavodov, šol,
igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu.
35. člen
(1) Upravni organ, s soglasjem župana, odredi območje
umirjanja prometa. Za območje umirjanja prometa se lahko
določi del ceste ali cesto v naselju ali delu naselja.
(2) V območju umirjanja prometa imajo prednost pešci.
Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je dovoljena
igra v tem območju.
36. člen
(1) Upravni organ, s soglasjem župana, odredi naprave in
ukrepe za umirjanje prometa.
(2) Naprave za umirjanje prometa so lahko fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem
v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno
hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem
odseku ceste.
(3) Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
XI. PREPOVED OGROŽANJA JAVNIH PROMETNIH
POVRŠIN IN PROMETA NA NJIH
37. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto oziroma javno prometno površino ali njen del, izvajati
ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih
ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter
ovirati ali ogrožati promet na cesti.
(2) Na občinski cesti oziroma javni prometni površini je
prepovedano:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
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3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva;
5. voditi po cesti konje in druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažgati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
8. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar- je
in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljena;
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati les, opeko ali
drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči
preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se
s tem poškoduje cesta;
10. obračati na cesti vprežne živali, traktorje, pluge ter
drugo kmetijsko orodje in stroje;
11. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini
1 m od ceste vzporedno z njo;
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale in ogrožale promet;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnažiti cesto;
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge
dele tovora;
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
XII. NADZOR
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
– občinski inšpektor nadzoruje cestno prometno signalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje
del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem
odlokom.
– Upravljavci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje
reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila
župana občine.
– Upravljavec zaprtega parkirnega prostora izvaja kontrolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s tem.
39. člen
(1) Občinski inšpektor ima v zvezi z opravljanjem nadzora
naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzoruje javne površine, določene s tem odlokom in
sprejema ukrepe za izvajanje odloka,
– namešča na vozila obvestila o prekršku za mandatne
kazni,
– izreka mandatne kazni in jih izterja od kršitelja,
– predlaga kršitelje v postopek sodniku za prekrške,
– izdaja dovoljenja za odvoz nepravilno parkiranih vozil
po 30. členu,
– nadzoruje pooblaščene upravljavce parkirnih prostorov,
– sodeluje z delavci policije, če to zahtevajo razlogi varnosti.
(2) Občinski inšpektor lahko zahteva od voznika ob ugotovljeni kršitvi naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum
rojstva in kraj bivanja.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98).
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37100-0004/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

2315.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi določil 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 28/11, 43/11) in 15. člena Statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov,
predpisi, ki urejajo varnost prometa, predpisi iz prostorskih
aktov občine in ta odlok.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Mežica in postopek
njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
lokalne gospodarske javne službe,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
3. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)
(1) Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz drugega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporablja veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih cest.
(2) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot
jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega
prometa.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
4. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto
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določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način
in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravili
cestnega prometa ter niso kategorizirane kot državne ceste.
5. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in občinske kolesarske poti.
(2) Lokalne ceste v Občini Mežica se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne
krajevne ceste in krajevne ceste.
6. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
Občine Mežica (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste v postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo zainteresirane fizične in pravne osebe. Predlogi morajo
biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
8. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot občinska
cesta.
9. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo, ali če se
cesta ne uporablja več za javni promet.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu
ali se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči občinski svet na predlog župana.
10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana
v zemljiško knjigo.
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(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
določi občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa
se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.
11. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov
ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
12. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občinski upravni organ Občine Mežica pristojen za ceste (v nadaljevanju: upravni organ).
13. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest, s
katerimi se določijo prednostne naloge vzdrževanja in razvoja
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna
dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na
predlog župana, v posameznem koledarskem letu, po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.
(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir
na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je
odredil inšpekcijski organ, pristojen za ceste (v nadaljevanju:
občinski inšpektor), niso pa sestavni del rednega vzdrževanja
in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
14. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja upravni organ.
Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov,
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa,
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah,
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– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov,
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne
ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Mežico,
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih,
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z
izbiro najugodnejšega ponudnika,
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih,
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov,
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen za
upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun občine.
15. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občinski svet Občine Mežica lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo
občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno
ureditev in nivo njenega vzdrževanja.
(3) Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z
zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
16. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo
in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del
in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča,
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo
rednega vzdrževanja javnih cest in skladno z določili občinskih
prostorskih aktov.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta
ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah
(v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(3) Redna vzdrževalna dela so tista dela na občinskih
cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost
njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme
ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se
ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi
izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z
varnostjo javne ceste.
(4) Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije občinske ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste,
velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in
opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero
se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo
izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.
(5) Gradnjo in vzdrževanje občinskih cest zagotavlja
upravni organ z izvajalci izbranimi po postopku in pod pogoji,
ki so določeni z zakonom o javnem naročanju.
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17. člen

(pridobitev zemljišč za gradnjo občinskih cest)
Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe
občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti
soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste
krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za
tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske
javne infrastrukture)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora
projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojen upravni organ.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega
odstavka tega člena, krije njen upravljavec.
20. člen
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ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
22. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi upravni organ.
23. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije, nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen upravni organ.
24. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Upravni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora upravni organ predhodno uskladiti z Direkcijo Republike
Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
upravni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Upravni organ mora o načrtovanju gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske
javne infrastrukture o izvajanju načrtovanega posega v cestnem
telesu ali ob njem najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Upravni organ mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago
podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti.
21. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo del vzdrževalcu, z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi
po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Za vzdrževanje in obnavljanja občinskih cest ter izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovorna Komunala Mežica, javno komunalno podjetje d.o.o.
(v nadaljevanju: vzdrževalec).
(4) Izbira vzdrževalca se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana določi občinski svet.
(5) Vzdrževalec mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
(6) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,

V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
25. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Upravni organ lahko z odločbo začasno, največ za
dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo občinske ceste ali
njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij
vozil, zmanjšanje dovoljene hitrosti vozil in drugi ukrepi), če je
občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno
propadanje te ceste, ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere
zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, burje, nenadne
poškodbe ceste ali ovire na cesti).
(2) Upravni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka obvestiti policijo in občinskega inšpektorja, najmanj sedem dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
(3) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, določi župan.
(4) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi vzdrževalec in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski inšpektor
in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Vzdrževalec in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh
ukrepih obvestiti tudi upravni organ.
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26. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je prepovedano še:
– na cestišču občinske ceste voziti z motornimi sanmi,
štirikolesniki, kros motorji, na način, s katerim bi se lahko poškodovalo vozišče;
– odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug
material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in
onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.
27. člen
(obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč
in objektov ob občinski cesti)
(1) Lastniki oziroma uporabniki objektov ob občinski cesti
morajo imeti na strehah le-teh, s katerih se lahko na občinsko
cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti morajo odstraniti ledene sveče pravočasno, tako da ne ogrozijo
varnosti udeležencev v prometu.
(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
(3) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišča tako,
da se doseže ali ohrani urejen videz naselij.
(4) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti
ustrezno urejeno odvodnjavanje meteornih voda iz objektov in
dvorišč, in sicer tako, da se ne povzroča škoda na občinski cesti
ter erozija zemlje in povzročajo potencialne možnosti plazenja.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
28. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta
na zemljišče ter znaša:
– pri lokalni cesti 4 metre,
– pri javni poti 3 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 1,5 metra.
(3) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravnega organa.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
(5) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave gradi ali rekonstruira stavbo
ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali
naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
29. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo
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le s soglasjem upravnega organa. S soglasjem na podlagi
predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost
ceste in varnost prometa na njej.
(3) K vlogi za izdajo soglasja mora biti priložena idejna
zasnova, idejni projekt ali projekt, ki je obdelan na višji ravni.
(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti v projektni dokumentaciji za te gradnje.
(5) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(6) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del ceste.
(7) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
100 eurov.
30. člen
(obvezna prilagoditev priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku ne
izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali
ni vzdrževan, upravni organ samostojno ali na predlog vzdrževalca ali na predlog občinskega inšpektorja samostojno z
upravno odločbo odredi njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
31. člen
(ukinitev priključka)
(1) Upravni organ ali občinski inšpektor lahko z odločbo
ukine priključek na občinsko cesto v primeru, da se ne izvede
prilagoditev priključka v skladu z odločbo iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravni organ z odločbo ukine ali spremeni prometno ureditev na
priključku na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste
in zavarovanje prometa na njej, ali to zahteva sprememba
prometne ureditve na občinski cesti. Stroške nadomestnega
priključka krije občina.
32. člen
(gradnja in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture
v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture
(telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni
električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina
Mežica) je dovoljeno v območju občinske ceste graditi in vzdrževati le s soglasjem upravnega organa.
(2) V soglasju za izvedbo del iz prejšnjega odstavka se
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) K vlogi za soglasje mora biti vložena idejna zasnova,
idejni projekt ali projekt, ki je obdelan na višji ravni iz katerega
so razvidne lokacija, dolžina in tehnične značilnosti.
(4) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občinsko upravo. Upravljavec
naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih,
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vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
občinsko upravo.
(5) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
(6) Upravni organ lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma postavitev.
(7) Upravni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožale občinsko
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(8) Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
gradnjo in vzdrževanje individualne komunalne infrastrukture.
(9) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravnega
organa v območju občinske ceste ali njenega varovalnega pasu
postavi oziroma napelje telefonske, telegrafske in drugi kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode,
kanalizacijo, vodovod, toplovod ter druge podobne naprave.
(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
33. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)
(1) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravni organ v 15 dneh po vložitvi popolne
zahteve. V njem se določijo način in pogoji prevoza ter višina
povračila za izredni prevoz. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo in vzdrževalca.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah, zaradi obrambnih potreb,
pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega
vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer
se lahko to vozilo izloči iz prometa. Izvajalec prevoza mora pred
začetkom izrednega prevoza z upravnim organom uskladiti potek
izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
34. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravnega organa.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka dovoljenje za
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje
cest ter za opravljanje tistih vzdrževalnih del na cesti, za katera je
izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda upravni organ. Dovoljenju mora biti priložena od upravnega organa potrjena situacijska skica začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(5) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja
obvestiti policijo in občinskega inšpektorja. Obvestilu mora
biti priložena od upravnega organa potrjena situacijska skica
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
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občinske ceste. O izvajanju vzdrževalnih del na določenem
cestnem odseku, ki bi lahko vplivala na njihovo varnost, upravni
organ obvesti javnost na krajevno običajen način.
(6) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času
trajanja njihove izvedbe ter situacijsko skico začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Upravni organ
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi
prometnimi obremenitvami ceste.
(7) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi
za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(8) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas
njenega trajanja.
(9) Če v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena ni določena odgovorna oseba za postavitev zapore, zaporo postavi vzdrževalec, na predlog in stroške predlagatelja zapore, ki mora o
njeni izvedbi obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj
tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(10) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(11) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(12) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek strokovno
usposobljena pravna oseba ali izvajalec vzdrževanja občinske
ceste, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez
dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku
na predpisan način ne obvesti policije in občinskega inšpektorja
o izvedbi zapore, odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
35. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema
na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravni organ.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga
obvestilna signalizacija, samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča upravni organ, ki ima pravico do povrnitve stroškov
za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi turistično in drugo obvestilno
signalizacijo v območju občinske ceste ali jo postavi v nasprotju
s pogoji iz soglasja.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
36. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v
območju občinskih cest je dovoljeno le s soglasjem upravnega
organa.
(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne
signalizacije.
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(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s
pogoji iz soglasja.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Mežica

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10 in 48/12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 27. seji
dne 18. 6. 2014 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica

37. člen
(pritožbeni organ)
Zoper soglasja, dovoljenja in odločbe, ki jih po določbah tega
odloka izdaja upravni organ, je dovoljena pritožba na župana.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
38. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
je pristojen občinski inšpektor, v skladu s pooblastili, ki jih dajejo
predpisi o cestah in inšpekcijskem nadzoru.
(2) Za občinskega inšpektorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
VII. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 4/02).
40. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0018/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
Občinske ceste, ki jih določa ta odlok, so prikazane na
karti, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov
naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen
Lokalne ceste v naseljih Občine Mežica z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki
so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz
posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom
na ceste enake ali višje kategorije;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot
nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do
zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni
in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij
Občine Mežica z uvedenim uličnim sistemom.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1.

257011

698

2.
257031
3.
350273
V…vsa vozila

698
350270

Potek odseka
Mežica – Podkraj – Črna na Kor.
Mežica – Lom – Lokovica
Leše – Hermonk – Mežica

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

926

4.525

V

4.575
4.230
13.330 m

V
V

112
257200
SKUPAJ:

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]
6.348 m
– Črna na Kor.
2.565 m – Prevalje
3.718 m – Prevalje

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
Potek odseka
odseka

1.

257201

425

2.
257211
V…vsa vozila

425

Knapovška – Trg 4. aprila –
Prežihova – Mariborska
Celovška – Gosposvetska

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

425

1.140

V

698
SKUPAJ:

563
1.703 m

V

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]
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6. člen
Krajevne ceste (LK) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

1.
257301
2.
257321
3.
257331
4.
257341
V…vsa vozila

Začetek
odseka
257200
425
425
698

Konec
odseka

Potek odseka
Leška cesta
Mežica – pokopališče
Zdravstveni dom – Prežihova ulica
Stržovo

425
HŠ 9
257200
698
SKUPAJ:

Dolžina
odseka v
občini [m]
141
503
107
527
1.278 m

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

V
V
V
V

7. člen
Javne poti (JP) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1.

757011

757021

2.

757021

425

3.

757031

757011

4.

757041

698

5.

757051

757461

Potek odseka
Kopališka pot – Polena

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

350270

1.281

V

Polena – za bloki

HŠ 8

163

V

restavracija – Praper

HŠ 20

103

V

na Ribnik

HŠ 24

385

V

Smrečnikovo I

HŠ 20

293

V

6.

757061

757711

Spodnji Breg

HŠ 6

116

V

7.

757071

350270

proti Jakopiču

p. 289/1

545

V

8.

757081

757461

most Robnik – Planinšek

HŠ 16

221

V

9.

757091

757081

Konečnik – Strmčnik

HŠ 6

32

V

10.

757101

757461

odcep Petek

HŠ 60

56

V

odcep Grum

HŠ 52

55

V

Podjunska – Gosposvetska

257210

74

V

11.

757111

757461

12.

757121

698

13.

757131

757531

Podpeška pot

257210

115

V

14.

757141

757531

Ulica kralja Matjaža

757161

133

V

15.

757151

757651

tenis igrišče – ribarnica

757531

138

V

16.

757161

757651

Podpeška – Smrečnikovo

p. 498/20

397

V

17.

757171

257320

odcep Jež

HŠ 30

148

V

18.

757181

757171

odcep Rogina

HŠ 19

61

V

19.

757191

257320

odcep Reiter

HŠ 33

81

V

20.

757201

257320

Lenartova ulica

HŠ 4

46

V

21.

757211

425

Urbančič – Pasovnik

HŠ 36

55

V

22.

757221

257200

Knapovška ulica

HŠ 18

207

V

23.

757231

757221

odcep gasilski dom

24.

757241

425

25.

757251

257200

26.

757261

425

27.

757271

28.

757281

29.

HŠ 9

54

V

257200

95

V

odcep Trg 4. aprila

HŠ 6b

68

V

priključek Narodni dom

257200

85

V

257300

Zdravstveni dom – Leška

257330

135

V

257300

Zdravstveni dom – Leška

257330

145

V

757291

257200

Leška – bloki

HŠ 5

80

V

30.

757301

257200

Leška cesta

HŠ 5

106

V

31.

757311

757071

Osojnik – Jurgec

HŠ 19

71

V

32.

757321

698

povezovalna Podjunska I

257210

70

V

33.

757331

698

povezovalna Podjunska II

257210

46

V

34.

757341

350270

odcep Dimec

HŠ 30

105

V

35.

757351

757161

odcep Škudnik

HŠ 9

74

V

36.

757361

757351

priključek Lednik

HŠ 8

55

V

37.

757371

257340

Stržovo – Smonkar

HŠ 83

80

V

odcep Dorič

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

HŠ 77

76

V

odcep Stane

HŠ 73

146

V

odcep Tominc

757701

170

V

HŠ 7

53

V

HŠ 18a

241

V

HŠ 21

140

V

HŠ 61

426

V

Modendorferjeva ulica

HŠ 2

103

V

Mrvovo – Smrečnikovo II

HŠ 22

145

V

757011

75

P

757401

162

P

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

38.

757391

698

odcep Kitek

39.

757401

698

40.

757421

425

41.

757431

757421

odcep Zbičajnik

42.

757441

257210

Fužinarska pot I

43.

757451

757441

Fužinarska pot II

44.

757461

257210

Mežica – Celovška – Stržovo

45.

757471

425

46.

757481

757051

47.

757491

257200

pešpot čez Mežo

48.

757511

698

pešpot Stržovo

49.

757521

757011

pešpot ob Meži

parkirišče

722

P

50.

757531

757551

Podpeška pot

757161

189

V

51.

757541

757461

most Škrubej – Lešnik

HŠ 56a

83

V

52.

757551

425

občina – ribarnica – trgovina

257210

100

V

53.

757561

257200

Leška cesta

parkirišče

67

V

54.

757571

757441

most – Ban – Sušel

HŠ 2

63

V

55.

757581

757071

Kajžer – Miklavžina

HŠ 21

197

V

56.

757591

425

Torčeva žaga – naselje

HŠ 2

47

V

57.

757601

425

Torčev most – Stanta – Šumah

HŠ 17

161

V

58.

757611

425

prehod za Kališnikom

257200

57

V

59.

757621

425

Plat

HŠ 2

71

V

60.

757631

757711

Breg – dom Peca

HŠ 15

53

V

61.

757641

757711

Breg – Fridrih

HŠ 8

217

V

62.

757651

425

Malgajeva ulica

757161

183

V

63.

757661

425

Šolska pot

757791

180

V

64.

757671

425

Polena – rudarski muzej I

HŠ 8

413

V

65.

757681

425

Polena – rudarski muzej II

HŠ 6

394

V

66.

757682

757681

OC Pesek

OC

69

V

67.

757691

425

ob Šumcu

257200

163

V

68.

757701

425

Senčna vas

HŠ 10b

343

V

Zgornji Breg

69.

757711

425

70.

757721

757481

71.

757731

72.

757741

73.
74.

Potek odseka

gozdna c.

1.747

V

pešpot na Smrečnikovo

757081

81

P

425

Mariborska cesta – Ob Šumcu

257200

148

V

698

Podjunska – Celovška cesta

257210

51

V

757751

425

OC Vogarjevo

ČN

54

V

757761

350270

Gutovnik – Jež

350270

3.653

V

75.

757771

757521

pešpot ob Meži

757781

34

P

76.

757781

757011

pešpot ob Meži

757011

476

P

77.

757791

757161

Ulica Kralja Matjaža

757661

157

V

78.

757801

757661

Lenartova ulica

257320

153

V

79.

757811

257030

Vodovnik – Hamunove lipa

gozdna c.

540

V

80.

757821

257010

Hanže – Grauf

HŠ 37

378

V

81.

757831

757651

pošta – policija

HŠ 2

110

V

82.

757841

425

most čez Mežo pri Štrikarju

HŠ 19

131

V

83.

757851

257200

Obrtna cona

HŠ 12c

197

V

84.

851981

350270

Najevnik – Sv. Lenart

HŠ 13

3.436

V

V…vsa vozila, P…pešci

SKUPAJ:

22.829 m

Stran
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Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

334 m – Prevalje
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8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-3/2014-129(507) z dne 20. 5. 2014.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 9/10).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0017/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

2317.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
Mežica

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05
– UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 in 94/10), Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Dogovora o dodatnih
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija
2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in 15. člena
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje

412,71 €
302,60 €

2.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa,
v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz
odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi
oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).

5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en
teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega
s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v
katerega je otrok vpisan.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavljajo rezervacijo, razliko med ceno programa in rezervacijo pa krije občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do
cene programa.
6.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa
zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo računovodstvo šole o otrokovi odsotnosti do pol devete ure zjutraj, se
staršem zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z
naslednjim dnem (glede na plačilo staršev v odstotku od cene
programa), če pa starši otrokove odsotnosti ne sporočijo, se jim
za neodjavljene in neprevzete obroke zaračuna poln znesek
živil (1,58 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti
strošek živil odšteje;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
7.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni
programa prišteje dodatno plačilo v višini 7,70 € za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno
šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije
ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 112/13).
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.
Št. 602-0003/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

3.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 33,18 €. Cena prehrane na dan znaša 1,58 €.
4.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega
leta. Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o
določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca,
ki jo sklenejo starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši
lahko kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca.
Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim
izpisom.

PIRAN
2318.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Piran

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo)

Uradni list Republike Slovenije
RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Piran
1.
Župan Občine Piran razpisuje redne volitve članov svetov
Krajevnih skupnosti Piran, Portorož, Lucija, Sečovlje, Strunjan,
Sv. Peter, Padna in Nova vas.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vsa
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3.
Za dan glasovanja se določi nedelja, 5. oktober 2014.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Piran.
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I N D I C O (B A N D I S C O)
le elezioni ordinarie per il Consiglio della
Comunità autogestita della nazionalità italiana
di Pirano
1. Le elezioni per il Consiglio della Comunità autogestita
della nazionalità italiana di Pirano si svolgeranno domenica
5 ottobre 2014.
2. Le procedure elettorali avranno inizio a partire dal
21 luglio 2014.
3. Delego la Commissione elettorale particolare per
l'elezione dei consiglieri della Nazionalità italiana nel Consiglio comunale di Pirano e la Commissione elettorale Repubblicana a svolgere tutte le mansioni inerenti le elezioni per il
Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana
di Pirano.
Il Presidente del Consiglio
Nadia Zigante m.p.

Št. 041-1/2014
Piran, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visti l'articolo 111 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico,
76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) e l'articolo 31 dello Statuto
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 5/14 –
testo unico)

INDICO
le elezioni ordinarie dei consigli delle comunità
locali nel territorio del Comune di Pirano
1.
Il Sindaco del Comune di Pirano indice le elezioni ordinarie
dei membri dei Consigli delle Comunità locali di Pirano, Portorose, Lucia, Sicciole, Strugnano, Sv. Peter, Padna e Nova vas.
2.
I termini per le operazioni elettorali decorrono dal giorno
dell'indizione delle elezioni, e cioè da lunedi 21 luglio 2014.
3.
Le elezioni avranno luogo domenica 05 ottobre 2014.
4.
La Commissione elettorale comunale del Comune di Pirano provvederà a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento
delle suddette elezioni.
N. 041-1/2014
Pirano, 7 luglio 2014

PTUJ
2320.

Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne
lokalne gospodarske javne službe upravljanja
s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti
na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Na podlagi 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 3., 7. in
32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11),
12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 9/07) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), petega odstavka 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/05,
5/06 in 6/08) in petega odstavka 11. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 26/09), sta Mestni svet Mestne občine Ptuj
na 40. seji, dne 19. 5. 2014 in Občinski svet Občine Markovci
na 15. izredni seji dne 4. 6. 2014 sprejela

ODLOK
o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe upravljanja
s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti
na reki Dravi in Ptujskem jezeru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)

2319.

Razpis volitev v samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Piran

In conformità al secondo comma dell'art. 89 ed al primo
comma dell'articolo 11 della Legge sulle Comunità autogestite
della Comunità nazionali (Gazz. Uff. Della R.S. nro. 65/94 ed
alla delibera statutaria del 17. 9. 1998)

(1) S tem odlokom se določa način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma
vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru na
območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci.
(2) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči
oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem
jezeru na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci (v
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nadaljevanju: javna služba), s katerim se določijo predmet in
pogoji izvajanja izbirne gospodarske javne službe.
3. člen
(pomen izrazov)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, imajo izrazi v tem
odloku še naslednji pomen:
– koncedent: Mestna občina Ptuj in Občina Markovci;
– občini: Mestna občina Ptuj in Občina Markovci;
– koncesija: koncesija za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka;
– koncesionar: izvajalec gospodarske javne službe iz
2. člena tega odloka na podlagi podeljene koncesije.
4. člen
(organizacijska zasnova)
Gospodarsko javno službo izvaja na podlagi koncesije
koncesionar, ki pridobi koncesijo za izvajanje te javne službe.
II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(dejavnost javne službe)
Gospodarska javna služba upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru
po tem odloku obsega:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, na način,
da je omogočeno varno vplutje in izplutje plovil, vkrcavanje in
izkrcanje oseb ter varen privez plovil, ter da je zagotovljeno
ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno
za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti in redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest in drugih objektov (boje, obvestilne in opozorilne table) za varnost plovbe v stanju, ki je
potrebno za nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe in
izvedbo potrebnih obnov in zamenjav, kadar posamezni objekt
ali naprava ne deluje v skladu s svojim namenom, redni nadzor
nad stanjem objektov za varnost plovbe ter redno vzdrževanje
plovbne poti,
– redno zbiranje odpadkov s plovil oziroma zagotovitev
pogojev za odlaganje odpadkov s plovil ter odpadnih olj v pristaniščih oziroma drugih odpadkov in predmetov,
– določanje pogojev in načina koriščenja pristaniških storitev,
– vodenje evidence začasnih in trajnih uporabnikov,
– vodenje poslovnika za obratovanje in vzdrževanje
objektov za rabo voda,
– pobiranje pristojbin od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov
plavajočih naprav v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim
na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
– ostale storitve, ki sodijo v skladu s predpisi, ki urejajo
izvajanje navedene javne službe in v skladu s tem odlokom v
okvir javne službe.
6. člen
(redno vzdrževanje)
Redno vzdrževanje pristanišča, vstopno izstopnih mest in
drugih objektov za varnost plovbe iz prve alineje petega člena
tega odloka vključuje:
– redno ugotavljanje stanja pristanišča, vstopno izstopnih
mest in drugih objektov za varnost plovbe (boje, obvestilne
in opozorilne table) dvakrat tedensko v času, ko je dovoljena
plovba, en krat pred začetkom plovbne sezone in en krat po
končani plovbni sezoni, kot je terminsko določeno z odlokom, ki
določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
– vzdrževanje potrebnih globin v pristanišču in na plovbni
poti, ki so potrebne za varno vplutje in izplutje ter izvajanje
varne plovbe na plovbni poti,
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– vzdrževanje priobalnih zemljišč v pristanišču in ob vstopno izstopnih mestih na tistih delih, na katere vpliva izvajanje
pridobljene vodne pravice, ki vključuje strojno in ročno košnjo
zemljišč, obrezovanje dreves in grmovnic, na način, da se v
največji možni meri ohrani obstoječa zarast,
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in vstopno
izstopnih mest,
– redno vzdrževanje in obnavljanje plovbnih označb na
kopnem, v vodi in na mostnih opornikih,
– redno odstranjevanje naplavin, plavja in drugih ovir v
vodi, ki bi lahko ogrozile varnost plovbe,
– v primeru onesnaženja voda z nevarnimi snovmi, ki bi
bile uporabljene za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov, zagotoviti vse ukrepe za preprečitev širjenja onesnaženja
in za odpravo posledic onesnaženja na območju podeljene
vodne pravice.
7. člen
(redno zbiranje odpadkov in drugih predmetov)
Koncesionar je v skladu z drugo alinejo petega člena tega
odloka dolžan redno zbirati odpadke s plovil oziroma zagotoviti
pogoje za odlaganje odpadkov s plovil ter odpadnih olj v pristaniščih oziroma druge odpadke in predmete, ki ogrožajo ali
lahko ogrozijo varnost plovbe na tistem delu voda, na katerega
vpliva izvajanje vodne pravice občin, jih pravilno deponirati in
zagotavljati odvoz na urejeno deponijo.
8. člen
(določanje pogojev in načina koriščenja pristaniških storitev)
(1) Koncesionar v okviru izvajanja javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti določi
pogoje in način koriščenja pristaniških storitev, ki so jih dolžni
upoštevati in spoštovati uporabniki storitev.
(2) Pogoji in način koriščenja pristaniških storitev se opredelijo v obliki pristaniškega reda, ki ga koncesionar namesti na
vidnem mestu v pristanišču.
(3) Pristaniški red potrdita občinski upravi občin.
9. člen
(vodenje evidence začasnih in trajnih uporabnikov)
(1) Koncesionar ves čas trajanja koncesije vodi evidenco
začasnih in trajnih uporabnikov pristaniških storitev po lastnikih
plovil in vrsti plovil.
(2) Koncesionar je dolžan koncedentu kadarkoli v času
trajanja koncesije omogočiti vpogled v evidenco začasnih in
trajnih uporabnikov pristaniških storitev.
10. člen
(vodenje poslovnika)
(1) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije voditi
poslovnik za obratovanje in vzdrževanje objektov za rabo voda
z vidika pogojev za varnost plovbe po celinskih vodah.
(2) Poslovnik mora opredeliti izvajanje pogojev, ki se nanašajo na varstvo voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem
voda ter podrobneje določiti način obratovanja posameznega
objekta, ki je predmet koncesije.
11. člen
(pobiranje pristojbin)
(1) Koncesionar ves čas trajanja koncesije pobira pristojbino od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne
ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav
v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
(2) Koncesionar pobrano pristojbino zaračunava in sredstva mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec odvaja v
proračuna občin v razmerju, kot ga opredeljuje odlok, ki določa
plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
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(3) O pobrani mesečni pristojbini se vodi poročilo, ki vključuje seznam uporabnikov oziroma lastnikov plovil, vrsto plovil
in vrsto storitve, ki je bila zaračunana uporabnikom.
(4) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena je koncesionar dolžan posredovati občinama do 15. v mesecu za
pretekli mesec.
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– da vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje objektov za rabo voda.
(2) Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena
ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski
akti in drugi predpisi.

12. člen
(splošni pogoji izvajanja javne službe)
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo na način, kot
je določen v zakonu, ki ureja plovbo po celinskih vodah in na
njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter v skladu s tem odlokom
in odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem
jezeru.
13. člen
(obseg in način izvajanja nalog)
(1) Naloge javne službe, ki zahtevajo plovbo, lahko koncesionar izvaja le v obdobju, v katerem je v skladu z odlokom, ki
določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru dovoljena
plovba.
(2) Koncesionar izvaja naloge v skladu s predhodno potrjenim mesečnim planom izvajanja javne službe. Plan potrdita
občinski upravi Občine Markovci in Mestne občine Ptuj. Način,
rok predložitve ter vsebina plana se uredi s koncesijsko pogodbo.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
14. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja na reki Dravi in Ptujskem
jezeru na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci in
sicer na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera, kot
ga določa odlok, ki ureja določitev plovbnega režima na reki
Dravi in Ptujskem jezeru.
15. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Storitve javne službe lahko vsak uporablja na način in
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo plovbo po celinskih
vodah ter v skladu s predpisi Mestne občine Ptuj in Občine
Markovci s področja javne službe.
(2) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju izvajanja javne službe.
(3) Uporabniki so dolžni upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano izvajanje storitev javne službe.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
16. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
prevzema zlasti naslednja javna pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije, Mestne občine Ptuj ter Občine Markovci koncesijsko
pogodbo,
– da upravlja in vzdržuje objekte in naprave, potrebne
za izvajanje javne službe, v smislu zakona, ki ureja plovbo po
celinskih vodah,
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne javne službe potrebne v skladu z veljavnimi
predpisi,
– da določa pogoje in način koriščenja pristaniških storitev,

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
17. člen
(pogoji)
(1) Kandidat, ki predloži ponudbo na javni razpis za podelitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, v skladu z
zakonom, ki ureja javno naročanje,
– je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– razpolaga z zadostnim obsegom opreme za delo in
vsaj dvema čolnoma za gospodarski namen, z veljavnimi
dovoljenji za plovbo po celinskih vodah, pri čemer je vsaj en
čoln minimalne moči 160 kW,
– razpolaga z vsaj dvema delavcema z izkušnjami na
področju izvajanja koncesije, pri čemer ima vsaj en delavec
najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in veljavno potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna,
– ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so
z zakonom predpisana,
– ima poravnane vse obveznosti do obeh občin,
– na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega
transakcijskega računa, v zadnjih 120 dneh pred rokom za
oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa
blokiranega več kot 30 dni,
– poda izjavo, da bo ves čas koncesijskega razmerja
upošteval prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na
vložena sredstva,
– poda izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri izvajanju ali/in v zvezi z izvajanjem
koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni uporabnikom
ali drugim osebam,
– poda izjavo, da sprejema vse obveznosti določene s
tem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske
pogodbe,
– poda izjavo, da je sposoben zagotavljati izvajanje javne službe na kontinuiran in kakovosten način,
– poda izjavo, da bo v roku 15 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
3 % pogodbene vrednosti, ki mora biti veljavna vsaj še 30
dni po koncu obdobja, za katerega je sklenjena koncesijska
pogodba.
(2) Z javnim razpisom se lahko podrobneje določi način
izpolnjevanja posameznega pogoja.
(3) Kandidat mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti tudi:
– elaborat organizacije izvajanja javne službe,
– finančni načrt izvajanja javne službe, s prikazom stroškov izvajanja in morebitnimi predvidenimi prihodki.
VI. OBSEG MONOPOLA
18. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za izvajanje dejavnosti javne službe se
podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico
za izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz 14. člena
tega odloka.
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VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
19. člen
(začetek koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar je dolžan v roku 15 dni od podpisa koncesijske pogodbe predložiti ustrezno bančno garancijo oziroma
kavcijsko zavarovanje v skladu z določbami javnega razpisa ter
kopijo ustrezne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti. Koncesijska pogodba začne veljati po podpisu, z dnem
predložitve finančnega zavarovanja ter kopije zavarovalne police iz tega člena.
20. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
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(3) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
24. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar je dolžan najkasneje do konca marca
vsakega naslednjega leta pristojnemu organu občin predložiti
poročilo o izvajanju javne službe v preteklem letu in z vsebino
seznaniti mestni in občinski svet občin.
(2) Natančneje se način in oblika poročanja ter obveznosti
koncesionarja v zvezi s poročanjem uredi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar je dolžan do konca septembra tekočega
leta občinskima upravama občin predložiti finančni in vsebinski
plan izvajanja javne službe za prihodnje leto.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
25. člen

VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
21. člen
(viri financiranja javne službe)
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne
službe z zaračunavanjem opravljenih storitev koncedentu, iz
proračunov obeh občin ter s prihodki iz izvajanja javne službe.
(2) Občini zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe
v razmerju, kot ga opredeljuje odlok, ki določa plovbni režim na
reki Dravi in Ptujskem jezeru.
(3) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe druga sredstva (npr. prihodki iz naslova
sklepanja dogovorov z izvajalci za oddajanje plovil ali sklepanja
dogovorov z uporabniki za izvajanje javnega prevoza), mora o
njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za financiranje javne
službe, kar se ustrezno upošteva pri mesečnem obračunu v
skladu z naslednjim členom.
(4) Pristojbine, ki jih koncesionar pobira v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
odvaja neposredno v proračuna obeh občin, v razmerju, kot
ga opredeljuje odlok, ki določa plovbni režim na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
22. člen
(način plačila koncesionarja)
(1) Plačilo za izvajanje javne službe je mesečno in se
zaračunava skladno s cenikom, za pretekli mesec, na podlagi
dejansko izvedenih del ter na podlagi s strani občin predhodno
potrjenega plana izvajanja za posamezni mesec.
(2) Cenik se določi na podlagi izbrane ponudbe na javnem
razpisu, velja za celotni čas trajanja izvajanja koncesijskega
razmerja ter je sestavni del koncesijske pogodbe. Ne glede na
navedeno v tem odstavku, se cene po ceniku lahko spremenijo
na način, da se uskladijo z letnim indeksom cen življenjskih
potrebščin v januarju tekočega leta glede na januar preteklega
leta.
(3) Natančneje se način plačila uredi s koncesijsko pogodbo.

(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo
v koncesijski pogodbi.
27. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne
glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske
javne službe.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

23. člen

(javni razpis)

(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata občinski
upravi občin in Mestni svet Mestne občine Ptuj ter Občinski
svet Občine Markovci.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojna inšpekcijska služba.

28. člen
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega
razpisa. Občina Markovci pooblasti Mestno občino Ptuj za
vodenje postopka izbire koncesionarja.
(2) Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil RS, v
Uradnem listu EU ter v Uradnem listu RS in na spletnih straneh
obeh občin.
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(3) Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 40 dni in
ne daljši od 60 dni.
29. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli po ustreznem
postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje javno-
zasebnega partnerstva in gospodarskih javnih služb ter javnih
naročil.
(2) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se
izvede kot odprti postopek.
(3) V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
(4) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
30. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje javno zasebnega partnerstva ter ob
uporabi zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) V javnem razpisu se določi predviden okvirni obseg
posameznih vrst del javne službe.
31. člen
(strokovna komisija)
(1) Za odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo in
pregled ter za pripravo strokovnega poročila imenuje župan
Mestne občine Ptuj strokovno komisijo, ki jo sestavlja šest
članov, pri čemer ima vsaka občina v komisiji tri predstavnike.
Predstavnike Občine Markovci predlaga župan Občine Markovci. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da
omogočajo strokovno presojo vlog. Člani izmed sebe določijo
predsednika komisije.
(2) Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo
izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave
o izpolnjevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije, za
katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz
prejšnjega stavka se nemudoma izloči iz strokovne komisije in
se imenuje nadomestnega člana.
(3) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj štirje člani strokovne
komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju
prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne
komisije.
(4) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim
za uspešno izbiro koncesionarja.
32. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasno in
transparentno merilo za izbor koncesionarja.
XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
33. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Ptuj na
podlagi poročila strokovne komisije iz 31. člena tega odloka. Po pravnomočnosti odločitve o izbiri občinska uprava
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Mestne občine Ptuj izda upravno odločbo o podelitvi koncesije. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan Mestne
občine Ptuj.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV POGODBE
O KONCESIJI
34. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Pogodbo o koncesiji skleneta s koncesionarjem župana
obeh občin.
XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
14.1 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe
35. člen
(objekti, naprave in oprema)
Objekti in naprave za izvajanje javne službe obsegajo
pristanišče na lokaciji pristana v Budini (Ranca), vstopno izstopni mesti na lokaciji pri Termah Ptuj (desni breg) in v naselju
Zabovci pri športnem parku ter označevalne boje in ostalo
signalizacijo.
14.2 Ločeno računovodstvo
36. člen
(izvajanje drugih dejavnosti ter vodenje ločenega
računovodstva)
Koncesionar mora za izvajanje gospodarske javne službe
voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo.
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je
registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na izvajanje gospodarske javne službe in zanje mora koncesionar
voditi ločeno računovodstvo.
14.3 Prenos koncesije
37. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta, tj. obeh občin.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
14.4 Višja sila
38. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občin v
nepredvidljivih okoliščinah in sicer od obeh občin v razmerju
zagotavljanja proračunskih sredstev
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
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14.5 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
39. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
14.6 Začasen prevzem
40. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
14.7 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
41. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne
službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam
na območju občin.
14.8 Zavarovanje odgovornosti za škodo
42. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za
škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti
javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
XV. KONČNA DOLOČBA
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta
Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci ter se objavi v uradnih glasilih obeh občin, veljati pa začne
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Ptuj, dne 19. maja 2014
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007-0002/2014
Markovci, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Markovci
Milan Gabrovec l.r.

SEMIČ
2321.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini
Semič

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11,

Uradni list Republike Slovenije
28/11, 98/13) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji
dne 3. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014 v Občini Semič
1. člen
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski
svet in volitve župana Občine Semič v letu 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Semič (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo preseči
0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko
sodišče).
4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
za posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov
v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine
Semič v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu
in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, št. 040-03/2010-5
(Uradni list RS, št. 57/10).
Št. 040-03/2014-3
Semič, dne 3. julija 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SEVNICA
2322.

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš
v Občini Sevnica

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, 40/12 – ZUJF), 23. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na
29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju komunalnega prispevka
mladim družinam za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualne stanovanjske hiše v Občini Sevnica.
2. člen
(1) Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo individualne stanovanjske hiše, ki je član mlade družine in
rešuje svoj stanovanjski problem, se subvencionira komunalni
prispevek v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,
v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na
starost otrok.
(3) Posamezen investitor je upravičen do subvencije samo
enkrat.
3. člen
Namen dodeljevanja subvencije je spodbujanje mladih
družin pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš na območju
Občine Sevnica.
4. člen
Sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
5. člen
Upravičenec do subvencije iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– upravičenec mora biti investitor individualne stanovanjske
hiše na območju Občine Sevnica;
– upravičenec mora izkazati dejstvo, da izpolnjuje pogoj
mlade družine, skladno z 2. členom tega pravilnika;
– upravičenec mora izkazati, da je plačal celoten znesek
z odločbo odmerjenega komunalnega prispevka s kopijo plačilnega naloga;
– upravičenec je prejel dokončno oziroma pravnomočno
gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše.
6. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi popolne vloge investitorja.
(2) Vlogo lahko investitor poda v času od izdaje gradbenega dovoljenja ter vse do izteka 60 dnevnega roka po dokončnosti
oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Vlogi za pridobitev subvencije mora biti priloženo:
– veljavno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za individualni stanovanjski objekt;
– dokazila o poravnanih stroških komunalnega prispevka
(fotokopija plačanega računa, bančni izpis o izvedenem plačilu);
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– izjava upravičenca, da izpolnjuje pogoj mlade družine,
s potrebnimi dokazili iz izpisov iz matičnih evidenc (register
prebivalstva, evidenca gospodinjstev ipd.).
7. člen
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom
odloči o upravičenosti do subvencije. Zoper sklep je možna
pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu,
ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema.
8. člen
(1) Upravičencu se sofinancira 50 % vrednosti plačanega
komunalnega prispevka.
(2) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun
upravičenca v roku 30 dni po dokončnosti oziroma pravnomočnosti sklepa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2014
Sevnica, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2323.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško
in obrtniško cono »KOSTROJ« Slovenske
Konjice – za ureditev parkirišča za osebna
vozila za Kostroj

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško
cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice
– za ureditev parkirišča za osebna vozila
za Kostroj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško
cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05)
se spreminja in dopolnjuje po projektu št. 03/14-LN/SP, ki ga je
v maju 2014 izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p.
iz Slovenske Bistrice in je sestavni del tega odloka, ki vsebuje
tekstualni del s smernicami in mnenji ter grafične priloge.
2. člen
(predmet odloka in razlog za spremembo)
(1) Razlog za spremembo prostorskega akta predstavlja
višinska razlika med terenom parkirišča in Podjetniško ulico, ki
onemogoča ureditev cestnega priključka.
(2) Poseg ne sodi v kategorijo posegov, za katere je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.
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II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje spremembe in dopolnitve prostorskega akta
se nanaša na parcele št. 919/229, 931/2 in 930/1 – del, k.o.
Slovenske Konjice in je veliko cca 1958 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Na območju obravnave v spremembah in dopolnitvah prostorskega akta je neurejeno makadamsko parkirišče. Funkcija
območja urejanja se ohranja.
IV. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA,
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA
UREJANJA
5. člen
(1) V 8. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti
odstavek, ki glasi:
»(4) Za dovoz na parkirišče »Kostroj« se uredi cestni priključek iz lokalne ceste LC 383071 Slovenske Konjice–Šolska–
Industrijska. Višinska razlika na južni parcelni meji se premošča
s podporno konstrukcijo, ki je maksimalno ozelenjena. Prav
tako se ozelenijo vse proste površine na obrobju parkirišča.«
(2) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek, postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Vse ostale določbe osnovnega Odloka o lokacijskem
načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« (Uradni
list RS, št. 5/05) ostanejo nespremenjene.
7. člen
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem
načrtu za podjetniško in obrtniško cono »KOSTROJ« – za
ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj je stalno na
vpogled na Občini Slovenske Konjice.
8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska
služba.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00700-0008/2014
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2324.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone
Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86
in Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost
Podkubovšek s.p.

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in
106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in

Uradni list Republike Slovenije
109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne
3. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske
Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list
RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS,
št. 56/97) se spreminja in dopolnjuje po projektu št. 02/14–
ZN/SP, ki ga je v aprilu 2014 izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice in je sestavni del
tega odloka.
2. člen
(1) Na območju obravnave v spremembah in dopolnitvah prostorskega akta stoji hala – obratovalnica, ki je služila
kot mehanična delavnica in je že nekaj let zaprta. Za potrebe dejavnosti Marjan Podkubovšek s.p. bo potrebno objektu
spremeniti namembnost in ga povečati ter dozidati ustrezne
skladiščne prostore.
(2) Dejavnost je izdelava orodij za tlačno litje, obrezilna
orodja ter razne priprave. V proizvodnem procesu se v avtomatskih strojih za tlačno litje izdelujejo manjši in zahtevni Al-u
odlitki, s porabo surovine Al do 300 kg/dan. Le-ti se dodatno
obdelajo na CNC obdelovalnih strojih.
(3) Ker so količine surovine majhne, dejavnost ne sodi
v kategorijo posegov, za katere je potrebno izdelati presojo
vplivov na okolje.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
Območje spremembe in dopolnitve prostorskega akta
se nanaša na parcele št. 545/21, 919/270, 919/271, 479/53,
479/59, k.o. Slovenske Konjice, ki so v privatni lasti. Meja
poteka po parcelnih mejah, na severu meji na parc. št. 479/60,
919/273, 919/269 in 919/272, vse k.o. Slovenske Konjice,
ki se območja dotika tudi na zahodni strani. Jugozahodno in
južno meji na privatno zemljišče par. št. 545/12 in 545/1, vse
k.o. Slovenske Konjice ter na vzhodni strani na območje parc.
št. 545/20, vse k.o. Slovenske Konjice. Površina obravnavanega območja meri 2156 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
(1) Alineja D) v 4. členu odloka (Uradni list RS, št. 56/97)
se spremeni tako, da se za besedo »mehanizacije« doda naslednja vsebina »spremeni namembnost v poslovni objekt za
potrebe dejavnost Podkubovšek.«
(2) Naslednja alineja dobi novo vsebino z naslednjim
tekstom:
»Na parcelah št. 545/21, 919/270, 919/271, 479/53,
479/59, k.o. Slovenske Konjice namerava investitor zgraditi
obstoječemu objektu zahodni prizidek za povečanje proizvodnih površin in vzhodni manjši prizidek – vetrolov – za ureditev
vhoda in stopnišča v I. nadstropje. Na dvoriščni strani je predviden novi skladiščni objekt in nova transformatorska postaja.
Prostor med objektoma bo pokrit s streho.«

Uradni list Republike Slovenije
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IV. URBANISTIČNA IN ARHITEKTONSKA ZASNOVA,
GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

Tehnološke vode ne nastajajo, hladilna voda za orodja pa
je v zaprtem sistemu.

5. člen
V 5. členu odloka (Uradni list RS, št. 56/97) se alineja D)
spremeni tako, da se po novem glasi:
»D) sprememba namembnosti in dozidava obstoječega
objekta v objekt za potrebe dejavnost Podkubovšek in gradnja
novega skladišča.
Obstoječi objekt 1 se poveča na zahodni strani za dva
rastra v skupni dolžini 8,66 m, v eni etaži. Na vzhodni strani
se dogradi manjši prizidek – vetrolov – za ureditev vhoda in
stopnišča v I. nadstropje 4.16 m x 2.77 m. Etažnost je pritličje
in delno I. nadstropje.
Naklon strešine je kot na obstoječem objektu, kritina valovita pločevina, višina se ne spreminja, zunanje oblikovanje
enotno.
Na dvoriščni južni strani se zgradi novi skladiščni objekt
– hala 2 – pravokotnega tlorisa 33.75 m x 12 m. Etažnost je
pritličje in v manjšem delu z nadstropjem.
Nadstrešnica med objektoma bo širine 11.60 m x 33.75 m
in z ravno streho.«

8.d člen
Elektrika
Na obravnavanem območju potekajo elektroenergetski
vodi v lasti Elektro Maribor d.d., vendar obstoječa priključna moč 17 kW na merilnem mestu št. 209222 ne zadošča
novim potrebam. V skladu z novim soglasjem za priključitev
št. 571380 (3803-126/2013-5) izdanim dne 3. 2. 2014, se bo
moč povečala na 130 kW.
Za izvedbo napajanja obravnavanega območja z električno energijo bo potrebno:
– zgraditi novo lastno transformatorsko postajo 20/0,4 kV,
– zgraditi 20 kV SN kablovod za vključitev nove TP v
SN omrežje, in sicer 20 kV kablovod T-110 – T-273(k-281-OE
Slovenska Bistrica),
– zgraditi NN razvod od nove TP do objekta in namestiti
ustrezne merilne naprave,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo
za novo TP in 20 kV SN za vključitev nove TP v SNO,
– pridobiti služnostne pogodbe za elektroenergetske vode
in dostop do TP,
– zagotoviti lokacijo za novo TP in urediti dostopno pot.
TP bo locirana v jugovzhodnem vogalu območja obravnave na parc. št. 545/21, k.o. Slovenske Konjice, dostop je po
utrjeni manipulativni površini ob vzhodni parcelni meji.

V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
6. člen
Za 8. členom se dodajo 8.a, 8.b, 8.c, 8.d in 8.e člen, ki
se glasijo:
»8.a člen
Promet
Prometno se območje napaja iz lokalne ceste LC 383071
Slovenske Konjice–Šolska–Industrijska preko obstoječega cestnega priključka. Prometni režim ne bo spremenjen.
Interni prometni režim je urejen na utrjenih površinah
okoli in med objekti. Parkiranje za zaposlene in obiskovalce
bo urejeno znotraj območja obravnave na površinah, kjer ne
bodo ovirale tekočega prometa. Glede na dejavnost je potrebno zagotoviti 1PM/3 zaposlene. Znotraj območja za dejavnost
Podkubovšek zagotovimo do 10PM.
8.b člen
Vodovod
Objekt se oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovoda
preko obstoječega vodovodnega priključka (OM: 012599). Pred
objektom je vgrajen vodomerni termo jašek.
8.c člen
Kanalizacija
Predmetna gradnja se bo vršila v varnostnem pasu javne
kanalizacije – meteorni kanal iz. b.c. DN 1000 mm, ki poteka
po zemljišču v lasti investitorja. Investitor sklene z Občino Slovenske Konjice in JKP d.o.o. tripartitno služnostno pogodbo s
katero se uredi obratovanje in vzdrževanje obstoječega meteornega kanala ter pogoji gradnje v varnostnem pasu kanala
ali pa se meteorni kanal prestavi izven območja gradnje na
stroške investitorja.
Na območju gradnje proizvodnih objektov se izgradi ločen
sistem kanalizacije. Komunalne odpadne vode se vodijo preko novega hišnega priključka do javnega sanitarnega kanala
ob Delavski cesti in se priključuje na RJ ulici s koordinatami
Y=533465.59; X=132410.02 na višini mulde v jašku. Neobremenjene meteorne vode iz streh objektov in asfaltiranih površin se
vodijo v obstoječi meteorni kanal iz betonske cevi premera DN
1000 mm. Investitor izgradi na mestih priključkov revizijske jaške
iz betonskih cevi DN 800 mm z LTŽ pokrovi na zaklep. Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno
pred izpustom mehansko obdelati skladno s 17. členom Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

8.e člen
Obstoječi objekt je priključen na plin, ki se uporablja za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Lahko se uporablja
tudi za tehnologijo in hlajenje.«
VI. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS,
št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) je stalno na vpogled na
Občini Slovenske Konjice.
8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska
služba.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2014
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2325.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07
– uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014
sprejel

6040 /
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SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Slovenske Konjice
1. člen
(1) S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Slovenske Konjice.
(2) Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje
nepremičnine:
Št.

Nepremičnina

Naziv / opis

1.

Prostori Doma kulture
Slovenske Konjice

Dom kulture Slovenske
Konjice

Mestni trg 4, Slovenske
Konjice

parc. št. 194/19,
k.o. Slovenske Konjice

2.

Prostori Doma kulture Loče

Dom kulture Loče

Stari trg 15, Loče

parc. št. 25/2, k.o. Loče

3.

Prostori Mestne galerije
Riemer

Posamezni del stavbe v lasti Stari trg 15, Slovenske
Občine Slovenske Konjice – Konjice
Mestna galerija Riemer

parc. št. 175/8,
k.o. Slovenske Konjice

4.

Prostori Žičke kartuzije

Žička kartuzija

Špitalič pri Slovenskih
Konjicah 9, Loče

parc. št. *49, k.o. Slemene

5.

Pustova hiša – Tolsti vrh

Etnološki muzej in
spominska soba NOB

Tolsti vrh 10, Loče

parc. št. *50, k.o. Tolsti vrh

6.

Konjiški Stari grad

grad

/

parc. št. 1817,
k.o. Slovenske Konjice

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo
tudi oprema, pripadajoči deleži na skupnih prostorih in napravah ter dvorišča zgoraj omenjenih nepremičnin, ki služijo za
opravljanje kulturnih dejavnosti.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 43/98).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-0002/2014-1(120)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2326.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, številu otrok
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine
Slovenske Konjice

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF),
17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-

Naslov

Zemljiškoknjižni podatki

mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in
18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni
seji dne 3. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, številu otrok
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine
Slovenske Konjice
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11 in 107/12) se spremeni
1. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka
po posameznih programih predšolske vzgoje:
Vrsta programa

Cena programa
v EUR

1. starostno obdobje do 3 let –
dnevni program

440,73

2. starostno obdobje 3 do 6 let –
dnevni program

304,20

kombinirani oddelki in oddelki
3 do 4 leta – dnevni program

316,38

poldnevni program v kombiniranih
oddelkih in v oddelkih 2. starostnega
obdobja

284,75

2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov
je 1,57 € dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu

Uradni list Republike Slovenije
zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti. Tako
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 8.
2014 dalje.
Št. 011-0020/2014-1(120)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

STRAŽA
2327.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Straža

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 16. člena Statuta Občine
Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Poslovnika
Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07,
27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. korespondenčni seji dne 8. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Straža
1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Straža se imenuje:
za predsednika: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351
Straža,
za namestnico predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6,
8351 Straža,
za člana: Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža,
za namestnico člana: Karmen Turk, Stara cesta 11, 8351
Straža,
za člana: Marjan Gašperšič, Podgora 23, 8351 Straža,
za namestnika člana: David Plantan, Rumanja vas 18,
8351 Straža,
za članico: Vesna Jerič, Ob Krki 14, 8351 Straža,
za namestnika članice: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1,
8351 Straža.
2.
Sedež volilne komisije je v Straži, Ulica talcev 9.

Št.

Št. 040-2/2014-10
Straža, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Stran
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2328.

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08,
49/09 in 38/10 – 1847) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2013 obsega:
A.
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.477.117

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.286.118

DAVČNI PRIHODKI

2.083.186

700 Davki na dohodek in dobiček

1.917.364

703 Davki na premoženje

84.903

704 Domači davki na blago in storitve

80.919

706 Drugi davki
71

72

202.932

710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premoženja

116.266

711 Takse in pristojbine

2.132

712 Globe in druge denarne kazni

1.124
83.350

KAPITALSKI PRIHODKI

35.604

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišča
in nematerialnega premoženja

74

60

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73

0

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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4.486
0
31.118

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

155.395

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

155.395

741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna
iz sred. proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

773.026

400 Plače in drugi izdatki za zaposlene

177.374

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

2.599.170

27.620
551.620
14.244

Stran
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409 Rezerva
41

42
43

TEKOČI TRANSFERI

Uradni list Republike Slovenije
2.168
1.141.447

410 Subvencije

155.384

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

565.347

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

146.943

413 Drugi tekoči domači transferi

273.773

INVESTICIJSKI ODHODKI

602.255

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

602.255

INVESTICIJSKI TRANSFERI

82.442

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

34.912

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

47.530

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750+751+752)

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

75

VI.

5. člen
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter
načrt razvojnih programov.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2014
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

–122.053

2329.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

50

4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2013 v višini
170.161,11 EUR se vključijo v proračun Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2014.

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

550 Odplačilo domačega dolga

0

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici v sestavi:
– Predsednik: univ. dipl. prav. Marko AJLEC, Ulica Bratka
Krefta št. 39, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnica predsednika: univ. dipl. prav. Tina VUKOVIČ
Jamna 10 D, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
– Član: Franc VRZEL, Rožički Vrh št. 82, 9244 Sveti Jurij
ob Ščavnici
namestnica: Marta KUPČIČ, Kokolajnščak št. 16, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici
– Član: Franc Frenki KOLMANIČ, Rožički Vrh št. 86, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnik: Robert HABJANIČ, Grabonoš št. 14 a, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici
– Član: Milan DUCMAN, Sovjak št. 77 b, 9244 Sveti Jurij
ob Ščavnici
namestnik: Roman ŠIREC, Kraljevci št. 33a, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici.

IX.

POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED.
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-40.010

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III)

122.053

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

330.413

2. člen
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva
pričetka veljave sklepa o imenovanju.
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti
Jurij ob Ščavnici.

3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za
obremenjevanje voda v višini 232.881,42 EUR se prenesejo v
leto 2014 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije, ki je bila imenovana
s Sklepom št. 041-1/2010 z dne 4. 8. 2010 (Uradni list RS,
št. 66/10).

–162.054

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2014-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠENTJUR
2330.

Št.

ODLOK
o predkupni pravici Občine Šentjur
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Šentjur (v nadaljnjem besedilu: občina) kot predkupne
upravičenke na nepremičninah na celotnem območju poselitve
ter na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih
omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh
območij.
Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih
poselitve, ki so opredeljena z občinskim prostorskim načrtom
in so kot takšna določena v kartografskem delu tega odloka.
Kartografski del obsega pregledno situacijo občine z razdelitvijo
na grafične liste od številke 01 do 27 in so kot priloga tega
odloka na vpogled na pristojnem oddelku občine.
3. člen
Izven poselitvenih območij občina uveljavlja predkupno
pravico na nepremičninah v primerih, če je tam obstoječa ali
predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij ali objektov s pripadajočimi varovalnimi pasovi.
4. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za:
1. izvedbo Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Občine Šentjur, drugih prostorsko izvedbenih aktov in urbanističnih načrtov naselij v občini,
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za potrebe
izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva,
kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva,
4. gradnjo stanovanj,
5. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov,
6. potrebe prenove območij,
7. druge potrebe, predvidene v dolgoročnem razvojnem
programu občine, načrtu razvojnih programov ali v posameznih
operativnih programih občine.

Stran
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5. člen
Predkupno pravico v imenu in na račun občine uveljavlja
pristojni oddelek občinske uprave.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi območja predkupne pravice Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 52 /03).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

Odlok o predkupni pravici Občine Šentjur

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) ter
15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur
na 23. redni seji dne 26. junija 2014 sprejel
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2331.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS,
št. 37/10, 42/11 in 62/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 11. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 108/13),
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS,
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Šentjur na 23. redni seji dne 26. junija 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08)
se v drugem odstavku 2. člena črta 17. točka.
2. člen
V 1. točki četrtega odstavka 4. člena se beseda »štiri«
nadomesti z besedo »tri«.
3. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporabnikom se pričnejo zaračunavati stroški odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naslednjem mesecu po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje.
Uporabnikom iz prejšnjega odstavka tega člena, ki prejmejo
obvestilo iz tretjega odstavka 15. člena, se storitev prične zaračunavati po preteku roka navedenega na obvestilu.«
4. člen
Spremeni se naslov 22. člena, tako da se besedilo »(meritve količin in obračun odvajanja)« nadomesti z besedilom
»(meritve količin in obračuna odvajanja in čiščenja)«.
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Spremeni se drugi odstavek 22. člena tako, da se
besedilo četrtega stavka črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Uporabnikom, ko so priključeni na sistem javne kanalizacije ter uporabljajo vodo iz lastnih virov in nimajo vgrajenega vodomera oziroma vgradnja ni mogoča ali ni bilo še
nobenega obračuna, vodomer pa je v okvari, se odvajanje in
čiščenje odpadne vode obračuna na podlagi števila stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.«
5. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c, 22.d,
22.e in 22.f členi, ki se glasijo:
»22.a člen
(zaračunavanje storitev)
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
– odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin,
– odvajanja padavinske odpadne vode s streh,
– povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin,
– čiščenja padavinske odpadne vode s streh.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, so razdeljeni v naslednji skupini:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
22.b člen
(elementi cene storitve)
Cena storitve javne službe iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine,
cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja, cena javne službe iz druge, četrte in
pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja javne službe.
22.c člen
(omrežnina)
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda, in sicer:
– stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in
naprav, ki so javna infrastruktura,
– stroški zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in
vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode; pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
Omrežnina se določi na letni ravni in se obračuna
mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom
vodomera skladno z naslednjo preglednico:
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PREMER VODOMERA
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

FAKTOR OMREŽNINE
1
3
10
15
30
50
100
200

22.d člen
(stroški izvajanja storitev)
Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke,
– donos iz 16. točke 2. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
22.e člen
(cene storitev GJS)
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanje in
čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda predlaga
izvajalec javne službe z eleboratom, katerega vsebino določa
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, potrjuje pa
jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z zakonodajo.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko
med potrjeno in obračunsko ceno storitev. Ugotovljena razlika
med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu
upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene,
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora
začeti postopek potrjevanja cene.
22.f člen
(subvencioniranje storitve GJS)
Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči za
nižjo ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina
oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
6. člen
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena se črta beseda »štiri« in nadomesti z besedo »tri«.
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7. člen
Črta se 43. člen.
8. člen
Spremeni se naslov 59. člena tako, da se v oklepaju zapisani besedi »in tarifni« črtata.
V prvem odstavku 59. člena se črta besedilo »in Tarifni
pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije«.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

2332.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– Odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08),
ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 48/12, 57/12 in 97/12 – Odločba
US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 109/07, 33/08) 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – Odločba
US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10, 42/11,
62/11), Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na
23. redni seji dne 26. junija 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Šentjur
1. člen
Vsebina prvega odstavka 30. člena Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 108/11) se spremeni, tako da se glasi:
»(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zaračunava storitev oskrbe s pitno vodo, ki je sestavljena
iz omrežnine in vodarine.«
2. člen
Vsebina 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na
računu prikazujeta ločeno.«
3. člen
(1) V prvem odstavku 32. člena se za tretjo alinejo dodajo
naslednje tri alineje:
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»– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni
vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrba s pitno
vodo, v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima,
– plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo
vode,«
Dosedanja četrta alineja postane sedma alineja.
(2) V drugem odstavku 32. člena se besedilo »in pretokom Q maks. (m3/h)« črta, preglednica pa se zamenja z novo,
in sicer:
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200

4. člen
Spremeni se 33. člen, tako da se glasi:
»(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja
javne službe.
(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo
naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in
za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
5. člen
V šestem odstavku 34. člena se številka »13« črta in
nadomesti s številko »20« ter črta številka »0,6« in nadomesti
s številko »1,2«.
6. člen
Črtajo se 35., 36. in 37. člen.
7. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo predlaga izvajalec javne službe z elaboratom, ki je
izdelan na podlagi uredbe, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, potrjuje pa jih občinski svet.«
8. člen
V 40. členu se besedna zveza »in vodnih povračil« črta.
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9. člen
Šesti odstavek 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno
kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja
predpisane točnosti, nosi stroške kontrole upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.«

4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana oziroma kandidatu za župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna
Občine Šentjur v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in Računskemu sodišču.

10. člen
V 45. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se

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

glasi:

»Zbrani podatki so varovani na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2014-2(232)
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

Št. 007-7/2011(2521)
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

2333.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v letu 2014
v Občini Šentjur

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur
na 23. redni seji 26. 6. 2014 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Šentjur
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za
delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za
volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentjur v
letu 2014.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja
o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana imajo pravico do delne povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, če je za
njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10 % od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih
glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo
organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana
dostaviti občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

2334.

Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice,
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 –
odl. US in 57/12) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 26. junija 2014
sprejel

SKLEP
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi
statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi
statusa grajenega javnega dobra
1.
Ugotovi se, da so nepremičnine:
– parc. štev. 1477/2, k.o. 1131 –
1131-1477/2-0,
– parc. štev. 1477/3, k.o. 1131 –
1131-1477/3-0,
– parc. štev. 1483/3, k.o. 1131 –
1131-1483/3-0 in
– parc. štev. 1483/4, k.o. 1131 –
1131-1483/4-0

Marija Dobje, ID znak:
Marija Dobje, ID znak:
Marija Dobje, ID znak:
Marija Dobje, ID znak:

grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2.
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. štev. 1477/2, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak:
1131-1477/2-0,
– parc. štev. 1477/3, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak:
1131-1477/3-0,
– parc. štev. 1483/3, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak:
1131-1483/3-0 in
– parc. štev. 1483/4, k.o. 1131 – Marija Dobje, ID znak:
1131-1483/4-0.
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez
javnopravnih omejitev.
3.
(1) Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobijo naslednje nepremičnine:
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Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Šifra
k.o.
1138
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1134
1134
1134
1134
1134
1132
1132
1128
1128
1124
1124
1124
1131
1123
1123

33.

1143

34.
35.
36.
37.
38.

1161
1162
1162
1162
1162

39.

1163

40.
41.

1158
2672

Naziv
k.o.
Šentjur pri Celju
Rifnik
Rifnik
Rifnik
Rifnik
Rifnik
Rifnik
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Vodruž
Zlateče
Zlateče
Zlateče
Zlateče
Zlateče
Primož
Primož
Ponikva
Ponikva
Slatina
Slatina
Slatina
Marija Dobje
Pletovarje
Pletovarje
Gorica
pri Slivnici
Planina
Golobinjek
Golobinjek
Golobinjek
Golobinjek
Šentvid
pri Planini
Presečno
Prapretno

Št.

Parc.
št.
108/2
458/3
460/3
489/2
491/4
1009/0
1010/0
305/2
306/2
316/1
317/3
318/3
319/1
325/1
326/3
328/2
329/5
145/6
172/4
172/5
173/2
232/2
87/2
95/3
483/4
483/5
76/15
76/16
88/2
287/0
126/6
141/10

1138-108/2-0
1141-458/3-0
1141-460/3-0
1141-489/2-0
1141-491/4-0
1141-1009/0-0
1141-1010/0-0
1144-305/2-0
1144-306/2-0
1144-316/1-0
1144-317/3-0
1144-318/3-0
1144-319/1-0
1144-325/1-0
1144-326/3-0
1144-328/2-0
1144-329/5-0
1134-145/6-0
1134-172/4-0
1134-172/5-0
1134-173/2-0
1134-232/2-0
1132-87/2-0
1132-95/3-0
1128-483/4-0
1128-483/5-0
1124-76/15-0
1124-76/16-0
1124-88/2-0
1131-287/0-0
1123-126/6-0
1123-141/10-0

651/18

1143-651/18-0

231/0
682/3
686/6
756/7
801/3

1161-231/0-0
1162-682/3-0
1162-686/6-0
1162-756/7-0
1162-801/3-0

20/4

1163-20/4-0

289/8
1195/0

1158-289/8-0
2672-1195/0-0

ID znak:

(2) Navedene nepremičnine so v lasti Občine Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, do celote (1/1).

KONTO

I.
70
700
703
704
706
71
710
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4.
Pri nepremičninah iz 3. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi
predlaga vknjižba zaznambe pravnega dejstva o javnopravnih
omejitvah, in sicer zaznamba javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Šentjur.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014,12(2513)
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

TIŠINA
2335.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09,
14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11,
110/11 – ZDIU12), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 12/14, popr. 14/14) je Občinski svet Občine
Tišina na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 12/14, popr. 14/14) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

OPIS

A.

52 / 11. 7. 2014 /

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

REBALANS I
2014 (v €)
4.533.481
2.897.330
2.311.890
2.197.531
90.374
23.985
0
585.440
81.621

Stran
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KONTO

Uradni list Republike Slovenije
OPIS

REBALANS I
2014 (v €)
1.100

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

361.558

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

138.660

714
72

2.500

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

46.870

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

26.145

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

0
20.725

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

0

TRANSFERNI PRIHODKI

1.589.282

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.046.837

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
II.

40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.548.867

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

2.211.879

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

41

542.444

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

350.582
54.867
1.777.150
11.280
18.000
1.222.998

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

777.147

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

131.892

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

262.805

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

926.364

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

926.364

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

187.626

42
420
43
430

INVESTICIJSKI TRANSFER

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

B.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

51.154

0
172.620
15.006
–15.386

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.

C.

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

900
0
0
900
2.720
0
2.720
–1.820

RAČUN FINANCIRANJA

50

VIII.
500

55

ZADOLŽEVANJE (500)

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.

550

ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

105.549
105.549

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.)- (II.+V.+VIII.)

–122.755

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)

–105.549

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

15.386
122.755
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d)
prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.«

2. člen

5. člen
Doda se novi 10.b člen, ki glasi:
»Kot kumulacija pomoči se upošteva:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) ŠT. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).«

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2014-1
Tišina, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

2336.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Tišina

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
352, 24/12-2013) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 34. redni seji
dne 1. 7. 2014 sprejel

6. člen
Besedilo tretjega odstavka 27. člena se spremeni tako,
da glasi:
»Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika sredstev pisno obvesti o znesku de minimis pomoči in da je pomoč
dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni list EU 352, 24/12-2013).«

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v Občini Tišina

7. člen
V 29. členu se doda nov drug odstavek, ki glasi:
»Občina Tišina hrani evidence o individualni pomoči de
minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 57/12) se
besedilo 3. člena spremeni tako, da glasi:
»Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo po pravilih de minimus v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013, str. 5–6).«

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2014-1
Tišina, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Tišine
Franc Horvat l.r.

2. člen
V prvem odstavka 8. člena se črta četrta alineja.
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda »istemu« zamenja z »enotnemu«.
4. člen
Doda se novi 10.a člen, ki glasi:
»Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

2337.

Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok
v vrtec pri OŠ Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10),
34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12 (98/12
– popr.)) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 34. redni seji dne
1. 7. 2014 sprejel
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SKLEP
o določitvi normativov za sprejem otrok
v vrtec pri OŠ Tišina
1. člen
Občina Tišina glede na vpis, razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske
zmogljivosti vrtca za Vrtec pri OŠ Tišina, določa najvišje število
otrok v oddelkih vrtca kot sledi:
V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko v starostno homogene oddelke (od 1 do 2 let) vključenih največ
14 otrok in v starostno homogene oddelke (od 2 do 3 let) je
lahko vključenih največ 14 otrok.
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke 3–4 letnih otrok največ 18
otrok, v starostno homogene oddelke 4–5 letnih otrok največ
19 otrok in v starostno homogene oddelke 5–6 letnih otrok
največ 24 otrok.
2. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina (Uradni list RS,
št. 29/14).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2014.
Št. 007-0024/2014-1
Tišina, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

TRŽIČ
2338.

Uradni list Republike Slovenije
II. NALOGE NO
3. člen
NO je pri svojem delu neodvisen in opravlja svoje naloge strokovno, vestno, pošteno, nepristransko ter v skladu z
zakonom.
4. člen
Za izvajanje z zakonom in statutom občine določenih
nalog opravlja NO naslednje naloge nadzorovanja:
– pregledovanje in proučevanje predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračun,
finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi in drugo),
– pregledovanje dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine
in poslovne knjige),
– ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede
na opredeljen cilj,
– priprava nadzorstvenega poročila s priporočili in predlogi,
– obravnavanje pripomb strank,
– obveščanje občinskega sveta in župana in predlaganje
ukrepov iz njihove pristojnosti,
– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov,
– druge naloge v skladu z določili Statuta občine.
5. člen
NO z nadzorovanimi osebami in drugimi organi v okviru
svojih pristojnosti komunicira pisno. Uradna pisma NO navedenim posreduje priporočeno s povratnico po pošti ali na podlagi
vročilnice, iz katere je razvidno ime prevzemnika in datum
sprejema pošiljke.
NO organom Občine Tržič, ki imajo sedež na uradnem
sedežu Občine Tržič, uradna pisma in pošiljke lahko oddaja
tudi v sprejemno pisarno Občine Tržič, kjer se prevzem pošiljke
potrdi s sprejemnim žigom in podpisom uradne osebe.
Za pravilno posredovanje pošiljk s strani NO je odgovoren
javni uslužbenec občinske uprave, ki je s strani župana določen
NO za administrativno pomoč.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF) in 55. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13) je Nadzorni odbor Občine Tržič na 47. seji dne
18. 6. 2014 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom Nadzorni odbor Občine Tržič (v nadaljevanju: NO) podrobneje ureja organizacijo in način svojega
dela, določa naloge v okviru svojih pristojnosti, določa pravice
in dolžnosti predsednika in članov NO, ureja načrtovanje dela
NO, ureja postopek nadzora ter delo na sejah in določa način
zagotavljanja javnosti dela NO.
2. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati
državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, ter
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto
fizičnih in pravnih oseb.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA
IN ČLANOV NO
6. člen
Predsednik NO:
– predstavlja NO, zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi občine ter organi uporabnikov
proračunskih sredstev,
– se udeležuje sej občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna ali druge zadeve, za katere NO oceni, da so
pomembne za njegovo delo,
– podpisuje pisne odpravke NO,
– organizira delo NO,
– organizira strokovno in administrativno pomoč NO, ki jo
zagotavlja župan in občinska uprava,
– sklicuje, pripravlja in vodi seje NO,
– predlaga dnevni red za seje NO,
– obvešča javnost o delu NO,
– opravlja druge naloge po sklepu NO.
7. člen
Člani NO se morajo udeleževati sej NO in opravljati
nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma
zadolži NO.
Če se član NO trikrat zapored ali štirikrat v zadnjih šestih
mesecih zaradi neupravičenih razlogov ne udeleži seje NO ali
če dvakrat ne opravi naloge, za katero ga pooblasti ali zadolži
NO oziroma nalog ne izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
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tem poslovnikom, mora predsednik NO na prvi naslednji seji
NO predlagati njegovo razrešitev. Na podlagi sprejete odločitve
NO, predsednik NO oblikuje predlog za razrešitev, ki ga predloži občinskemu svetu.
Članstvo v NO preneha v skladu z določili 41. člena Statuta Občine Tržič.
8. člen
Predsednik NO lahko člana NO pooblasti, da:
– se udeleži seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna ali druge zadeve, za katere NO oceni, da so
pomembne za njegov delo,
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge
NO pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih
sredstev,
– obvešča javnost o delu NO.
9. člen
V času odsotnosti predsednika NO, sejo NO vodi in ima
vsa pooblastila kot predsednik NO po tem Poslovniku, najstarejši član NO ali član NO, ki ga pooblasti predsednik NO.
IV. NAČRTOVANJE DELA NO
10. člen
NO je pri sprejemanju letnega programa dela NO samostojen.
Predloge za sprejem letnega programa dela lahko dajo
člani NO.
Pri obravnavi predloga letnega programa dela, NO lahko obravnava tudi zaprosila občinskega sveta in župana za
izvedbo nadzora pri posameznem uporabniku proračunskih
sredstev.
V. SEJE NO
11. člen
NO dela in sprejema odločitve na rednih ali dopisnih
sejah.
Sejo NO skliče predsednik NO na svojo pobudo ali pobudo člana NO.
12. člen
Vabilo za sejo NO z gradivom mora biti posredovano
članom NO najmanj 5 delovnih dni pred sejo. Lahko je posredovano tudi po elektronski pošti.
13. člen
Predsednik NO lahko v izjemnih primerih skliče dopisno
sejo NO. Članom NO mora biti posredovano gradivo in določen
rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče.
Člani NO izrazijo svoje stališče z glasovnico, ki jo prejmejo skupaj s posredovanim gradivom. Glasovnice z izraženim
stališčem člani NO po elektronski pošti v določenem roku posredujejo predsedniku NO, original glasovnice pa predsedniku
NO izročijo najkasneje na naslednji seji NO.
Predsednik NO na podlagi prejetih glasovnic ugotovi rezultat glasovanja in pripravi zapisnik, ki ga članom NO po
elektronski pošti sporoči v roku 3 dni. Zapisnik dopisne seje
katerega del so glasovnice, NO potrdi na naslednji seji NO.
Zaporedne številke dopisnih sej NO se vodijo ločeno od
zaporednih številk rednih sej NO.
14. člen
Na sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo,
določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.

Št.

52 / 11. 7. 2014 /

Stran

6051

15. člen
Delo NO mora biti organizirano tako, da omogoča usklajevanje stališč članov NO o posameznih vprašanjih, ki so
pomembna za pripravo in sprejem odločitev z delovnega
področja NO.
16. člen
Predsednik NO predlaga dnevni red za sejo, potrdi pa ga
NO na začetku seje.
Pred potrditvijo dnevnega reda, člani NO lahko predlagajo
umik posamezne zadeve z dnevnega reda, razširitev dnevnega
reda ali spremembo vrstnega reda obravnavanih zadev.
Po sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena
da predsednik NO na glasovanje predlog dnevnega reda v
celoti. Potem, ko je dnevni red potrjen, ga med sejo ni več
mogoče spreminjati.
17. člen
O poteku seje NO se piše zapisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov NO in
vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
– izjave članov NO, za katere so zahtevali, da se vnesejo
v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih
sklepih,
– sklepe in stališča NO,
– druge podatke, za katere se NO odloči, da se vnesejo
v zapisnik.
18. člen
Prva točka dnevnega reda seje NO je pregled sklepov in
potrditev zapisnika prejšnje seje NO. Zapisnik postane dokončen z dnem potrditve na seji NO.
Sprejete sklepe zadnje seje NO pregleda predsednik NO
in poda poročilo o njihovi izvršitvi.
19. člen
Uvodno obrazložitev k posameznim točkam dnevnega
reda NO podajo predsednik NO ali pripravljavci gradiva. NO
sprejme ob vsaki točki dnevnega reda sklep ali stališče.
Člani NO imajo pravico pridobivati informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja NO.
20. člen
Predsednik NO zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke
dnevnega reda. Sejo lahko predsednik NO prekine, če o tem
soglaša večina prisotnih članov NO, vendar se mora seja
nadaljevati najkasneje v 30 dneh. NO mora najprej dokončati
obravnavo točk dnevnega reda prekinjene seje NO.
21. člen
NO lahko odloži obravnavanje posameznega predloga
če ugotovi, da je za odločitev o njem potrebno zahtevati še
dodatne podatke, dokumentacijo ali mnenja ustreznih organov
oziroma institucij.
22. člen
Predsednik NO po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa oziroma sklepov. NO
glasuje o vsakem predlaganem sklepu posebej. O posameznem predlogu se na isti seji glasuje samo enkrat.
23. člen
Seje NO se lahko udeležujejo tudi člani občinskega sveta
in lahko na seji razpravljajo le po sklepu NO, nimajo pa pravice
glasovati.
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Na sejah NO lahko pri posameznih točkah dnevnega
reda ali celotni seji NO sodelujejo tudi strokovnjaki s posameznih področij, ki se lahko vključijo v razpravo in podajo
predloge, nimajo pa pravice glasovanja. Pobudo za udeležbo na seji lahko dajo člani NO. Odločitev o povabilu na sejo
NO sprejme predsednik NO.
VI. POSTOPEK NADZORA
24. člen
Za izvedbo posameznega nadzora lahko NO pooblasti
posameznega člana NO ali v ta namen oblikovano skupino
članov NO. Pri odločanju o izvajalcih posameznega nadzora
NO upošteva zahtevnost in obseg nadzora.
Član ali člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, izvedejo nadzor in pripravijo osnutek poročila
ter poročilo o nadzoru, s priporočili in predlogi.
Član ali člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, po potrebi ali na podlagi sklepa NO, pripravijo
načrt izvedbe nadzora.
25. člen
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga
sprejme NO.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati identifikacijo
nadzorovane osebe, njene odgovorne osebe, ter vsebovati
predmet, obseg in cilj nadzora ter čas nadzora, pa tudi člane
NO, ki bodo nadzor izvedli.
Sklep o izvedbi nadzora se obvezno vroči nadzorovani
osebi. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči
najmanj 10 dni.
26. člen
NO ali pooblaščeni člani NO lahko na podlagi sprejetega sklepa o izvedbi nadzora zahtevajo od nadzorovane osebe, občinske uprave ali od posameznega porabnika
sredstev občinskega proračuna predložitev podatkov, ki jih
potrebujejo pri načrtovanju in izvedbi nadzora.
NO lahko v primerih, ko potrebuje določene informacije
za sprejem sklepa o izvedbi nadzora, od nadzorovane osebe
zahteva te podatke še pred izdajo sklepa.
Zahteva za predložitev podatkov vsebuje identifikacijo
porabnika sredstev občinskega proračuna, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je treba
predložiti in rok za predložitev podatkov.
Pooblaščeni član NO lahko pridobi podatke, ki jih potrebuje pri načrtovanju nadzora tudi tako, da opravi poizvedbo
pri porabniku sredstev občinskega proračuna.
27. člen
Člani NO, ki opravljajo nadzor, imajo pravico od nadzorovanih oseb zahtevati vse podatke, ki so jim potrebni za
izvedbo zaupanih nalog. Nadzorovane osebe so zahtevane
podatke dolžne dati.
V postopku nadzorovanja je nadzorovana oseba dolžna predložiti NO vso potrebno dokumentacijo, sodelovati
v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in priporočila NO.
Zahteva za predložitev podatkov vsebuje identifikacijo nadzorovane osebe, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge
dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev
podatkov.
Zahteva za predložitev podatkov je lahko dana pisno ali
ustno. Ustna zahteva se lahko poda, če je na seji prisoten predstavnik nadzorovane osebe in se jo zapiše kot sklep v zapisnik
seje NO z navedbo vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega
člena in podatkov o načinu in času sporočanja zahteve ter z
obvezno navedbo osebe, kateri je bila zahteva sporočena.
Zahtevane podatke in dokumentacijo je nadzorovana
oseba dolžna predložiti NO v roku 10 dni od prejema zahteve
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za dokumentacijo. Ta rok se na prošnjo nadzorovane osebe
lahko podaljša. Odločitev v obliki sklepa o tem sprejmejo
člani NO, ki nadzor izvajajo.
28. člen
Vsa dejanja in postopke nadzora je potrebno opraviti
tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo dokazi, ki so pomembni za presojo in odločanje v postopku nadzora. Nadzor
je potrebno opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje
nadzorovane osebe čim manj motena. Člani NO opravljajo
preiskave in preverjanja v razumnem obsegu. Informacije za
dosego cilja morajo člani NO prepoznati, proučiti, ovrednotiti
in zabeležiti. Predstavniki nadzorovane osebe so lahko ves
čas nadzora prisotni.
29. člen
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila o nadzoru izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče. O izvedenih ukrepih seznani NO s pisnim
poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzorovanja
upravičena NO izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim
ugotovitvam.
30. člen
NO v skladu s Statutom Občine Tržič in po postopku,
ki je opredeljen za sprejem končnega poročila, sprejme
končno poročilo in ga posreduje nadzorovani osebi, županu
in občinski upravi.
Končno poročilo podpiše najmanj predsednik NO, ki s
tem potrdi sprejem poročila s strani NO.
31. člen
NO prične s postopkom priprave Poročila o zaključnem
računu Občine Tržič, ko prejme od Občine Tržič predlog
zaključnega računa in ostalo potrebno dokumentacijo, pri čemer ni potrebno izdajati sklepa iz 26. člena tega poslovnika.
Ne glede na 27. člen tega poslovnika lahko NO, zaradi
časovnih rokov, ki jih predpisi določajo občinam za sprejem zaključnega računa, v postopku priprave poročila o
zaključnem računu Občine Tržič zahteva dodatne podatke,
pojasnila in dokumentacijo ustno in takoj, ko je to mogoče
in primerno.
VII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA NO
32. člen
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu NO, z navzočnostjo občanov ter predstavnikov javnih
občil na sejah NO.
33. člen
Vabila z dnevnim redom za seje NO, gradiva, zapisniki
sej in končna poročila NO so informacije javnega značaja, ki
morajo biti objavljene na spletni strani Občine Tržič.
Za objavo gradiva na spletni strani Občine Tržič poskrbi
javni uslužbenec, ki je s strani župana določen NO za strokovno in administrativno pomoč.
34. člen
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so na
podlagi predpisov opredeljeni za zaupno oziroma poslovno
skrivnost, kot tudi:
– podatki, ki imajo stopnjo tajnosti po Zakonu o tajnih
podatkih,
– podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna tajnost v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
– podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost in
– osebni podatki.
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Iz razlogov, ki so določeni v Statutu Občine Tržič in
zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka lahko NO izključi
javnost tudi na seji NO.
35. člen
Pri dajanju informacij je potrebno spoštovati predpise,
ki določajo tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov,
kakor tudi predpise o dostopu do informacij javnega značaja.
Obvestila morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled
strank in drugih udeležencev v postopku.
O nadzoru, ki je v postopku izvajanja, se lahko javno
navaja le, v kateri fazi izvajanja je nadzor in kdaj bo predvidoma končan.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja NO, ki so opredeljena s Statutom Občine Tržič, se uporabljajo določila Statuta
občine.
Za druga vprašanja in zadeve delovanja NO, ki jih ne
ureja Statut Občine Tržič ali ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe veljavnega poslovnika Občinskega sveta Občine
Tržič.
NO pri pripravi poročil o nadzoru uporablja določbe
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora
občine (Uradni list RS, št. 23/09).
37. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 79/07).
38. člen
Postopek za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika je enak postopku za sprejem poslovnika.
39. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014
Tržič, dne 18. junija 2014
Predsednica NO
mag. Alenka Bradač l.r.
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VLADA
2339.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09,
48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14
in 24/14) se v 2. členu v preglednici za izrazom Z630 doda nov
izraz, ki se glasi:
»
Z631

sredstva za zaposlene na podlagi
Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in
10. februarjem 2014

Z080

bruto plača in nadomestila

Z140

bruto osnova za izračun nadomestil
po ZSDP-1

Z624
Z627

«,

izrazi Z080, Z140, Z270, Z624 in Z627 se spremenijo
tako, da se glasijo:

»

Z270

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo preko polnega
delovnega časa) + O (dežurstvo preko polnega delovnega časa) + B
(nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila)
40. in 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete +
povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi
dohodki iz delovnega razmerja

osnova za izračun prispevkov

144. člen ZPIZ-2;
10. člen ZSDP-1;
135. člen ZUTD;
50. člen ZZVZZ
sredstva EU ali drugih mednarodnih bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
virov, vključno s sredstvi
financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije ali drugih
sofinanciranja iz državnega proračuna mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
nejavna sredstva za opravljanje javne
financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih
službe in sredstva prejetih donacij
donacij
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto
izplačila L010 dodata novi vrsti izplačil L011 in L012, ki se
glasita:

»
L011

odmor za dojenje –
nadomestilo

nadomestila
drugih
izplačevalcev

L012

odmor za dojenje –
prispevki

prispevki drugih
izplačevalcev

/

/

v višini sorazmernega dela
minimalne plače z uskladitvami v znesku, ki ga
iz 2. člena ZUTPG
prejme javna
uslužbenka
49. člen ZSDP-1
prispevki za socialno varnost
znesek
od sorazmernega dela
prispevka,
minimalne plače z uskladitvami
ki je vplačan
iz 2. člena ZUTPG
za javno
uslužbenko
49. člen ZSDP-1

X

1

X

1

«,
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vrste izplačil D041, I071, L010, L020, L030, L031 in
M011 se spremenijo tako, da se glasijo:

»

osnovna plača FJU x faktor

D041

delovna uspešnost iz
naslova povečanega
obsega dela – prvi odst. delovna uspešnost
73. člena in tretji odstavek
74. člena ZODPol

0,172 %

PORABLJENO –
ČRTANO

povračilo stroškov

/

L010

materinsko nadomestilo

nadomestilo
drugih
izplačevalcev

/

starševsko nadomestilo

nadomestilo
drugih
izplačevalcev

očetovsko nadomestilo

nadomestilo
drugih
izplačevalcev

L030

veljavni predpisi

prispevki drugih
izplačevalcev

L031

M011

prostovoljno dodatno
kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje pokojninsko
(PDPZ)
zavarovanje

0

1

v znesku
nadomestilo za
ločeno življenje
– stroški
prevoza

X

1

X

1

X

1

X

1

znesek
prispevka,
ki je vplačan
za javnega
uslužbenca

X

1

v znesku
premija

X

0

znesek izračuna CSD

znesek, ki ga
prejme javni
40., 41., 42., 43., 44., 46., 47.,
uslužbenec
113. in 114. člen ZSDP-1
znesek izračuna CSD

/

znesek, ki ga
prejme javni
40., 41., 42., 43., 44., 46., 47.,
uslužbenec
113. in 114. člen ZSDP-1
znesek izračuna CSD

/

znesek, ki ga
40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., prejme javni
113., 114., in 115. člen ZSDP-1 uslužbenec
znesek izračuna CSD

očetovski dopust –
prispevki

% od osnovne
plače

(2) 0,172 % X osnovna plača
X število opravljenih ur po
2. členu Uredbe o določitvi
višine dodatnega plačila
policistom, ki jim je odrejeno
opravljanje dela v skladu s
prvim odstavkom 73. člena
Zakona o organiziranosti in
delu v policiji

I071

L020

(1) prvi odstavek 73. člena
in tretji odstavek 74. člena
ZODPol, Uredba o določitvi
višine dodatnega plačila
policistom, ki jim je odrejeno
opravljanje dela v skladu s
prvim odstavkom 73. člena
Zakona o organiziranosti in
delu v policiji

/

prispevki za socialno varnost
od minimalne plače
115. člen ZSDP-1

/

odtegljaj od neto plače
214. člen ZPIZ-2

«.
3. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– vrste
izplačil M011«.
4. člen
V četrtem odstavku 19. člena se v četrti alineji za šifro
»M011« črtata vejica in besedilo »ker znižuje bruto plačo in s
tem neto plačo«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
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6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-23/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-1711-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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Priloga 1
»(1) Plačilna lista 1
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN

99
< znesek>

<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9.a člen ZSPJ S

< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJ U (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plač a FJU- 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjš ane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni č as
<Z620> odbitek plače po ZI ntPK

< znesek>
< znesek>

< znesek>
< C00100> (%
%)
<< znesek>
< C00200> (%
%)
< C04
040>
0> (zzne
nessek
ek)
<< zzne
nessek
ek>
< C05
050>
0> (%
%)
<< zzne
nessek
ek>
< C05
051>
1> (%
%)
<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
< C00522> (%
%)
< C11500> (%
<< zznnesseek>
%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
< znesek>
<Z124> Skupaj
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

O bvezne
ure

Norm.
ure

<št.>
<št.>
<št.>
<št.>
<št.>

<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>

<št.>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št.>
<št.>

<š t.>

<% ali znes.>

<št.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E

Dnevi

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

Znesek
bruto

Znesek
neto

<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znes ek>

<znesek >

<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
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O
<Z604>
<Z611>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
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<št.>
<št.>

<š t.>
<š t.>

MM.LLLL
MMLLLL
MMLLLL

<Z080> Bruto plača
<H120>
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

N

<št.>

<št.>

MM.LLLL

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
J

MM.LLLL

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I

<št.>

<znes ek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znes ek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >

MM.LLLL

<znesek> <znesek >

Povračila stroš kov skupaj
<Z300>

<znesek> <znesek >
<znesek> <znesek>

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI
Olajš ava
Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
minimalne plače (A030, H120)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
sk upaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
sk upaj

Odstotek

Osnova

Znesek

<% >
<% >
<% >
<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>

<znesek >

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji iz:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J 090)

<%>
<%>
<%>

<% >
<% >
<% >

SKUPAJ DAVČNI ODTEGLJAJI
ODTEG LJAJI
<M011> Premija PDPZ

NETO IZPLAČILO

na račun <tr. račun prejemnika plače>

<M010> Premija po ZKDPZJU MM.LLLL
xxxx

Premijski razred
xx

dne <datum>

<znesek>

Minimalna

Dodatna

Skupna

<znesek>

<znesek>

<znesek >
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(2) Plačilna lista za delo v tujini
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>
<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z111> Zadnja plača pred prvim obračunom plač (ZSPJS)

Obračun plače za mesec < Z010 – mesec in leto obračuna>
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Datum začetka dela v tujini>
<Datum zaključka dela v tujini>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta ¸
<Z371> Šifra naziva

Ime delovnega mesta
Ime naziva

<Z520> Država
<Z530> Valuta
<Tečaj na dan 88.88.88>
<Odstotek limita za povrač ilo stroškov za nastanitev>

<XXX>
<XXX>
<vrednost>
<%>

<Z470 / Z471> Osnova za izračun plače za delo v tujini
Znesek (EUR)
Znesek (Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z450> Indeks življenjskih stroškov OZN
<znesek>
<znesek >
<Z070> Osnovna plača za delo v tujini
<znesek>
<znesek >
<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<% >
<%>
<Z551> Delež osnovne plače FJU
<znesek>
<znesek >
R (EUR)

RxZ450
RxZ450
(EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R010 dodatek za oddaljenos t
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R020 dodatek za zahtevnost dela v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R030 dodatek za opravljanje dodatnih nalog
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R070 dodatek za nevarnost
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R080 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R090 dodatek za pripravljenost in premestljivost
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R100 dodatek za delovno dobo
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R110 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R120 položajni dodatek
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R200 dodatek za nevarnost na območju delovanja (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R210 dodatek za nevarne naloge (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R220 dod. za pos. življ. oz.biv. raz. in pog. del. v tujini (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
R230 položajni dodatek (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
<znesek>
<znesek >
<Z124> Skupaj
<znesek>
<znesek >
Vrsta izplačila

% ali
Normirane
Mesec
Znesek
Znesek
znesek (EUR)
ure
leto
bruto/neto (EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
G
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
B
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
R
<% ali znes.>
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatki za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek >
D
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delovna uspešnost skupaj
<znesek>
<znesek >
Plača (A+G+R+D)
<znesek>
<znesek >
T
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odtegljaji za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZPLAČILO za delo v tujini (Z490)

dne

<datum>

<znesek>

<znesek>
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(3) Plačilna lista 2
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Ime proračunskega uporabnika>
<Stroškovno mesto>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plač e>
<Naslov začasnega prebivališča prejemnik a plače>

<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z051>/<Z053> Mesečna delovna obveznost
<Z090> Povprečna plača
<Z100> Minimalna plača

Obračun plače za mesec

<Z010 – mesec in leto obračuna>

<Številka pogodbe o zaposlitvi, odloč be ali sklepa>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta in poimenovanje delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva in poimenovanje naziva
<Z381> Plačni razred FDMN
<Z073> Nominalna vrednost plačnega razreda FDMN
<Z117> Znesek nižanja osnovne plače FJU - 14. člen ZSPJS
<Z590> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odst. 19. člen ZSPJS
<Z593> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 2. odst. 19. člen ZSPJS
<Z119> Znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15. člen ZSPJS
<Z580> Osnovna plača pripravnika - 9.a člen ZSPJ S

99
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z380>
< * >

99
< znesek>

Plačni razred FJU ( +/- glede na 9.a 14.,15. 16, 19., 20. člen ZSPJS )
Osnovna plača FJ U (*Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581ali Z591 ali Z592)

<Z581> Osnovna plača pripravnika MORS
<Z560> Znesek zvišanja osnovne plače - 59. člen ZSSloV
<Z571> Zvišana osnovna plača FJU - 59. člen ZSSloV

< znesek>
< znesek>
< znesek>

<Z071> Osnovna plača za krajši delovni čas

< znesek>

<Z550> Delež zaposlitve na delovnem mestu
<Z551> Delež osnovne plače FJU

faktor
< znesek>

<Z604> Vrednost zmanjš ane pedagoške oziroma učne obveznosti za polni delovni č as
<Z620> odbitek plače po ZI ntPK

< znesek>
< znesek>

< C01
010>
0> (%
%)
< C02
020>
0> (%
%)
< C00400> (zznnesseek)
< C00500> (%
%)
< C05
051>
1> (%
%)
< C05
052>
2> (%
%)
< C15
150>
0> (%
%)

<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zznnesseek>
<< zznnesseek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>
<< zzne
nessek
ek>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
< znesek>
<Z124> Skupaj
< znesek>
Vrsta izplačila
<A010>
B
G
H
L

% ali
znesek

O bvezne
ure

Norm.
ure

<št .>
<št. >
<št. >
<št. >
<št. >

<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>
<š t.>

<št .>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<št .>
<št .>

<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>

<š t.>
<š t.>
<š t.>

<% ali znes.>
<% ali znes.>
<% ali znes.>

Skupaj ure
C
C
D
<A020>
E
O
<Z604>
<Z611>

Dnevi

<% ali znes.>

<š t.>
<š t.>

Mesec/
leto
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MMLLLL
MMLLLL

Znesek
brut o

Znesek
neto

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znes ek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
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Št.

<Z080> Bruto plača
<H120>
<A030>
F
I
Bruto plača (Z080) + F + I
N

MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
MM.LLLL
<št .>

<št.>

MM.LLLL

<Z270> Osnova za izračun prispevkov
<Z290> Neto plača I
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030
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<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

J

MM.LLLL

<znesek>

<znesek >

<Z260> <Z261> Skupaj drugi dohodki iz delovnega razmerja
I
<št .>

MM.LLLL

<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >

Povračila stroš kov skupaj

<znesek>

<znesek >

<Z300>

<znesek>

<znesek >

6061

PRISPEVKI IN DAVČNI ODTEGLJAJI
Olajšava

Odstotek

Prispevki iz:
bruto plače (Z080)
minimalne plače (A030, H120)
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
neplačanih odsotnosti (N)
sk upaj
odpravnin (J050, J070, J901, ...)
terenskega dodatka (I110)
sk upaj

Osnova

Znesek

<% >
<% >
<% >
<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<% >
<% >

<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek >

<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>
<znesek>

<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >
<znesek >

<znesek>

<znesek>

<znesek>

<znesek >

SKUPAJ PRISPEVKI
Davčni odtegljaji iz:
plače
bonitet in stimulacij (F)
povračil stroškov (I)
odpravnin (J050, J070,J901, ...)
regresa (J 090)

<%>
<%>

<% >
<% >
<% >
<% >

SKUPAJ DAVČNI ODTEGLJAJI
ODTEGLJAJI
<M011> Premija PDPZ

NETO IZPLAČILO
<M010> Premija po ZKDPZJU

na račun <tr. račun prejemnika plače>
MM.LLLL

Premijski raz.
(delež)

Minimalna

dne <datum>
Dodatna

<znesek>
Skupna

xxxx
xx
<znesek>
<znesek>
<znesek >
____________________________________________________________________________________________________

OPOMBA: Del plačilne liste, ki je osenčen, se pri zaposlitvi v deležih na več delovnih mestih pri istem
delodajalcu ali ob spremembi plačnega razreda med mesecem ponovi za vsako delovno mesto
oziroma za vsak plačni razred.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o načinu priprave kadrovskih
načrtov posrednih uporabnikov proračuna
in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja
za leti 2014 in 2015

Na podlagi tretjega in dvanajstega odstavka 51. člena
ter za izvrševanje 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja
za leti 2014 in 2015
1. člen
V Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14) se v
2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Odstotek dovoljenega števila oziroma dovoljeno število zaposlenih iz prejšnjega odstavka ne vključuje zaposlenih,
katerih plače se financirajo iz virov, določenih v četrti, peti,
sedmi, osmi, deveti in deseti alineji tretjega odstavka 4. člena
te uredbe, če predstojnik neposrednega uporabnika proračuna
v izhodiščih ne določi drugače.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v napovednem stavku za
besedo »osme« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo
»devete« pa se doda besedilo »in desete«.
V četrti alineji se za besedo »unije« doda besedilo »ali
drugih mednarodnih virov«.
V sedmi alineji se za besedo »službe« doda besedilo »in
sredstev prejetih donacij«.
V osmi alineji se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za deveto alinejo se pred piko dodata vejica in nova deseta alineja, ki se glasi:
»– sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 (Uradni list RS, št. 17/14)«.
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V četrtem odstavku se v drugi alineji za besedo »osmi«
beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »deveti« pa se
doda besedilo »in deseti«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V realizacijo kadrovskih načrtov se štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od teh se zaposleni s
krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih
za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni
čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje,
2. zaposleni za določen čas, od teh se zaposleni s krajšim
delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni
delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas,
ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko
varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne
civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in
organe Evropske unije.«.
V četrtem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od
polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;«,
v 2. točki se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko
varstvo,«.
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2,
ki sta kot prilogi sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-24/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-1711-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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PRILOGA 1
Vir financiranja

Število zaposlenih na dan
1. januarja tekočega leta

Dovoljeno ali ocenjeno število
zaposlenih na dan 1. januarja
naslednjega leta

1. Državni proračun

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP določi število zaposlenih glede na
izhodišča NUP

2. Proračun občin

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP določi število zaposlenih glede na
izhodišča NUP

3. ZZZS in ZPIZ

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP določi število zaposlenih glede na
izhodišča NUP

4. Sredstva EU ali drugih
mednarodnih virov,
vključno s sredstvi
sofinanciranja iz
državnega proračuna

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP sam oceni število zaposlenih, razen če
NUP določi dovoljeno število tudi za vir
financiranja pod to točko

5. Sredstva od prodaje
blaga in storitev na trgu

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP sam oceni število zaposlenih, razen če
NUP določi dovoljeno število tudi za vir
financiranja pod to točko

6. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe
(npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTVprispevek)

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP določi število zaposlenih glede na
izhodišča NUP

7. Nejavna sredstva za
opravljanje javne službe in
sredstva prejetih donacij

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP sam oceni število zaposlenih, razen če
NUP določi dovoljeno število tudi za vir
financiranja pod to točko

8. Sredstva za financiranje
javnih del

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP sam oceni število zaposlenih, razen če
NUP določi dovoljeno število tudi za vir
financiranja pod to točko

9. Namenska sredstva, iz
katerih se v celoti
zagotavlja financiranje
stroškov dela zaposlenih,
in sicer mladih
raziskovalcev, zdravnikov
pripravnikov in
specializantov,
zdravstvenih delavcev
pripravnikov in
zdravstvenih sodelavcev
pripravnikov ter
zaposlenih na
raziskovalnih projektih

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP sam oceni število zaposlenih, razen če
NUP določi dovoljeno število tudi za vir
financiranja pod to točko

10. Sredstva za zaposlene
na podlagi Zakona o
ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30.
januarjem in 10.

Število zaposlenih vpiše PUP

PUP sam oceni število zaposlenih, razen če
NUP določi dovoljeno število tudi za vir
financiranja pod to točko

1
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februarjem 2014 (Uradni
list RS, št. 17/14)
Skupno število vseh
zaposlenih (od 1. do 10.
točke)
Skupno število zaposlenih
pod točkami 1, 2, 3 in 6
Skupno število zaposlenih
pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in
10

PUP – posredni uporabnik proračuna
NUP – neposredni uporabnik proračuna
Obrazložitev kadrovskega načrta:

2

8. Sredstva za
financiranje javnih del

Število zaposlenih po
kadrovskem načrtu

Število zaposlenih na dan
1. aprila tekočega leta

Število zaposlenih na dan
1. julija tekočega leta

Število zaposlenih na
dan 1. oktobra
tekočega leta

Število zaposlenih na
dan 1. januarja
naslednjega leta

Št.

7. Nejavna sredstva za
opravljanje javne
službe in sredstva
prejetih donacij

6. Druga javna sredstva
za opravljanje javne
službe (npr. takse,
pristojbine,
koncesnine, RTVnaročnine)

5. Sredstva od prodaje
blaga in storitev na trgu

4. Sredstva EU ali
drugih mednarodnih
virov, vključno s
sredstvi sofinanciranja
iz državnega proračuna

3. ZZZS in ZPIZ

2. Proračun občin

1. Državni proračun

Vir financiranja

Naziv posrednega uporabnika proračuna

PRILOGA 2

Uradni list Republike Slovenije
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Skupno število
zaposlenih pod točkami
4, 5, 7, 8, 9 in 10

4
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Skupno število
zaposlenih pod točkami
1, 2, 3 in 6

Št.

Skupno število vseh
zaposlenih (od 1. do 10.
točke)

6066 /

10.
Sredstva
za
zaposlene na podlagi
Zakona o ukrepih za
odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in
10. februarjem 2014
(Uradni list RS, št.
17/14)

9. Namenska sredstva,
iz katerih se v celoti
zagotavlja financiranje
stroškov dela
zaposlenih, in sicer
mladih raziskovalcev,
zdravnikov
pripravnikov in
specializantov,
zdravstvenih delavcev
pripravnikov in
zdravstvenih
sodelavcev
pripravnikov ter
zaposlenih na
raziskovalnih projektih
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MINISTRSTVA
2341.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
o metodologiji za posredovanje in analizo
podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu
zaposlenih v javnem sektorju

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in za izvrševanje
prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) ter na podlagi prvega
odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji
za posredovanje in analizo podatkov o plačah,
drugih izplačilih in številu zaposlenih
v javnem sektorju
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo
podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14) se v 7. členu v 3. točki:
– v enajsti alineji za besedo »unije« doda besedilo »ali
drugih mednarodnih virov«,
– v štirinajsti alineji za besedo »službe« doda besedilo »in
sredstev prejetih donacij«,
– za šestnajsto alinejo pred podpičjem doda vejica in nova
sedemnajsta alineja, ki se glasi: »– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 (Uradni list RS, št. 17/14)«.
V 5. točki se:
– v sedeminštirideseti alineji za besedo »unije« doda
besedilo »ali drugih mednarodnih virov«,

Št.
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– v petdeseti alineji za besedo »službe« doda besedilo »in
sredstva prejetih donacij«,
– za dvainpetdeseto alinejo pred podpičjem doda vejica
in nova triinpetdeseta alineja, ki se glasi: »– bruto znesek plače
in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 (Uradni list RS, št. 17/14) (Z631)«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
2. člen
(1) Uporabniki proračuna prvič posredujejo podatke o
številu zaposlenih iz spremenjene enajste in štirinajste ter nove
sedemnajste alineje 3. točke 7. člena pravilnika na dan 1. julija
2014, in sicer najkasneje do 18. avgusta 2014.
(2) Določbe spremenjene sedeminštiridesete in petdesete ter nove triinpetdesete alineje 5. točke 7. člena pravilnika
se prvič uporabijo za posredovanje podatkov za izplačila za
mesec julij 2014.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o
plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 31/08).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-499/2014/5
Ljubljana, dne 7. julija 2014
EVA 2014-1711-0061
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
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VSEBINA

2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.

2274.

2275.

2339.
2340.

2276.

2277.

2278.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana
in imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Krpan

2279.
5895
2280.
5895
5895
5896
5896

2281.
2282.

5896

5897

5897

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske republike Bangladeš v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani

2341.

2283.

2284.

2285.
2286.

6054

6062
5898

5904
5915
6067
5916
5916

5917
5917

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
Sklepi o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
volilnih enot

5919
5919

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2287.

Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

2288.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih
možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev
vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov
izmenične napetosti 1 kV do 400 kV
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za
posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih
izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano
med delom
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb
iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi
motnjami
Odredba o spremembi Odredbe o številu mest
državnih tožilcev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5919

5924

OBČINE

5898
5899

BOROVNICA

2289.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Borovnica

2290.

Odlok o opravljanju lekarniške
na območju Občine Cerknica

CERKNICA

dejavnosti

5928

5963
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2291.
2292.
2293.
2294.

2295.

2296.

2297.
2298.
2299.

2300.
2301.

2302.
2303.
2304.

2305.
2306.
2307.

2308.
2309.
2310.

2311.
2312.
2313.
2314.
2315.
2316.

CERKNO

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Št.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine
Gorenja vas - Poljane
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas Poljane za leto 2014

5965
5965

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

2318.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Piran
Razpis volitev v samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Piran

2319.

2320.

5976
5979

KOBARID

Odlok o plakatiranju v Občini Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE
Kobarid z oddelki za šolsko leto 2014/2015

5980

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica

5982
5983

2324.

KOPER

Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih
skupnostih na območju Mestne občine Koper
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu
2014

5983

2325.
2326.

5997

LENDAVA

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2014
Sklep o imenovanju Komisije za pripravo volilnega
imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Lendava

5998

5999

LJUBLJANA

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)
Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

LUČE

Odlok o turistični taksi v Občini Luče
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Luče za leto 2014
Sklep za sofinanciranje storitev namestitve izven
mreže javne službe

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici za leto 2013
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

6001

2330.
2331.

6011
2332.
6011
6014

2333.
2334.

6015

MEŽICA

Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto
2013
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Mežica
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica
Odlok o občinskih cestah
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica

6015
6015

2335.
2336.

6015
6017
6022

2337.

6027

2338.

6036

6037

6037

6038
6039

6040

STRAŽA

2328.

5999

6031

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško
cono »KOSTROJ« Slovenske Konjice – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS,
št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Slovenske Konjice
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih
in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža

2329.

6031

SEVNICA

2327.

5999

6030

SEMIČ

2322.

2323.

6030

PTUJ

Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči
oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in
Ptujskem jezeru
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Semič

5979

6069

PIRAN

2321.

IVANČNA GORICA

Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma
razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o.
1810 Stična

Stran

2317.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ŠENTJUR

Odlok o predkupni pravici Občine Šentjur
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Šentjur
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Šentjur
Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi
statusa grajenega javnega dobra

6041
6042
6043
6043
6045
6046
6046

TIŠINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina
Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

TRŽIČ

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič

6047
6049
6049
6050

Stran
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 52/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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