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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3179.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 7. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za utrjevanje položaja slovenske narodne skupnosti in njene kulturne
identitete na Madžarskem prejme

3181.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za povezovanje manjšine na avstrijskem Koroškem z matičnim narodom ter za prepletanje družbenega in gospodarskega življenja na obeh straneh meje prejme
MIRKO (FRIEDRICH) KUMER
medaljo za častno dejanje.

medaljo za častno dejanje.

Št. 094-02-5/14-2
Ljubljana, dne 24. oktobra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3180.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 7. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za vsestransko delo za sožitje in sodelovanje na avstrijskem Koroškem ter čezmejno sodelovanje in dobrososedske
odnose prejme
HANZI (JOHANN) OGRIS
medaljo za častno dejanje.
Št. 094-02-3/13-6
Ljubljana, dne 24. oktobra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 7. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

IRENA PAVLIČ

Št. 094-02-15/2013-2
Ljubljana, dne 24. oktobra 2014

Leto XXIV

3182.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja na dvostranski in multilateralni ravni prejme
FEDERICA MOGHERINI
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-02-7/2014-4
Ljubljana, dne 24. oktobra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja na dvostranski in regionalni ravni ter za podporo
razvoju slovenske manjšine v Italiji kot elementa zbliževanja
med državama prejme
DEBORA SERRACCHIANI
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-02-7/2014-5
Ljubljana, dne 24. oktobra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3184.

Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah,
letalskem osebju ter določenih pravilih letenja
policijskih in carinskih zrakoplovov

Na podlagi drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka
8. člena, petega odstavka 31. člena, drugega odstavka 38. člena, sedmega odstavka 39. člena, petega odstavka 43. člena,
devetega odstavka 76. člena, šestega odstavka 77. člena,
tretjega odstavka 124. člena, drugega odstavka 153. člena
in prvega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister
za infrastrukturo

PRAVILNIK
o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem
osebju ter določenih pravilih letenja policijskih
in carinskih zrakoplovov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pravila glede plovnosti zrakoplovov in
letalskih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, glede tehničnih
zahtev in upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem
letalstvu, ki izvaja policijske in carinske naloge, glede tehničnih
zahtev in upravnih postopkov za letalske operacije ter določena
pravila letenja za izvajanje policijskih in carinskih letalskih operacij pri izvajanju policijskih in carinskih aktivnosti z zrakoplovi.
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. policijska in carinska aktivnost je let zrakoplova, ki se
izvede pod operativnim nadzorom pristojne letalske enote;
2. državni potnik je oseba z javnimi pooblastili, ki se
prevaža na krovu določenega policijskega ali carinskega
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zrakoplova z namenom izvedbe naloge za potrebe državnega organa, ki ni letalska naloga, pa tudi druga uradna oseba
na krovu zrakoplova, ki se prevaža zaradi izvršitve uradne
nadzorne ali preiskovalne naloge;
3. let s pomočjo sistema za nočno gledanje (Night Vision Imaging System, v nadaljnjem besedilu: NVIS) pomeni
tisti del leta po pravilih vizualnega letenja (VFR), ki se opravi
ponoči, kadar član posadke uporablja očala za nočno gledanje (Night Vision Goggles, v nadaljnjem besedilu: NVG);
4. operator je letalska enota v okviru notranje organizacijske enote ministrstva, organa v sestavi ministrstva,
javne agencije ali zavoda, ki opravlja naloge za potrebe
državnega organa;
5. operativne carinske naloge so letalske naloge, določene s predpisi, ki urejajo finančno upravo, carinski nadzor
in carinsko kontrolo, ki se izvajajo z zrakoplovi;
6. operativne policijske naloge so letalske naloge, ki
so določene s predpisi, ki urejajo organiziranost in delo policije, naloge in pooblastila policije, varstvo javnega reda in
miru, nadzor državne meje in zunanjih meja Evropske unije
in schengenskega območja, ter drugimi predpisi in z njimi
povezanim usposabljanjem, ki se izvaja z zrakoplovi;
7. operativni priročnik je organizacijski dokument letalske enote, v katerem so določene letalske operativne
omejitve;
8. član posadke policijskega ali carinskega zrakoplova je oseba, ki se nahaja na zrakoplovu med letom zaradi
opravljanja del ter zagotavlja nemoteno in varno izvršitev
leta in operativne policijske ali carinske naloge, ki se izvajajo
z zrakoplovom ali iz njega;
9. strokovnjak za nalogo je oseba, ki jo določi operator,
ki izvaja policijske ali carinske naloge na tleh, ki so neposredno povezane s specializirano policijsko ali carinsko operacijo, ali izvaja specializirane policijske ali carinske naloge na
zrakoplovu ali iz zrakoplova;
10. velika nevarnost je nevarnost, ki ogroža pomembne dobrine, kot so življenje ljudi, zdravje, svoboda ali večja
premoženjska vrednost.
3. člen
(smiselna uporaba predpisov Evropske unije)
(1) Glede plovnosti za policijske in carinske zrakoplove
se smiselno uporablja Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003
z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov
in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju
organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L
št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z
Uredbo (EU) št. 593/2012 z dne 5. julija 2012 o spremembi
Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 176
z dne 6. 7. 2012, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2042/2003/ES), in Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne
3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav
glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 224 z dne 21. 8.
2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
št. 69/2014 z dne 27. januarja 2014 o spremembi Uredbe
(EU) št. 748/2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav
glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 4 z dne 9. 1. 2013,
str. 36), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 748/2012/EU), razen
če ta pravilnik določa drugače.
(2) Glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov za
letalske operacije policijskih in carinskih zrakoplovov se
smiselno uporablja Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne
5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih
za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008
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Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10.
2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU)
št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih
za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 123 z dne 24. 4.
2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 965/2012/EU),
razen če ta pravilnik določa drugače.
(3) Glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov za
letalsko osebje v civilnem letalstvu, ki izvaja policijske in
carinske aktivnosti, se smiselno uporablja Uredba Komisije
(EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih
zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem
letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1),
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z
dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011
z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih
postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (UL L št. 74
z dne, 14. 3. 2014, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1178/2011/EU), razen če ta pravilnik določa drugače.
(4) Glede letenja s policijskimi in carinskimi zrakoplovi
pri izvajanju policijskih in carinskih aktivnostih se smiselno
uporablja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z
dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi
službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES)
št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES)
št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10.
2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU),
razen če ta pravilnik določa drugače.
(5) Za izvajanje operacij policijskih in carinskih zrakoplovov veljajo pravila letenja iz Uredbe 965/2012/EU in
Uredbe 923/2012/EU, razen če ta pravilnik določa drugače.
4. člen
(posebnosti glede plovnosti zrakoplovov)
(1) Glede instrumentov in opreme zrakoplovov, ki se ne
zahtevajo s certifikacijsko specifikacijo za tip zrakoplova z
Uredbo 748/2012/EU ali z Uredbo 965/2012/EU, vendar so
na zrakoplovu, morajo pri izvajanju carinskih in policijskih
aktivnostih izpolnjevati naslednje zahteve:
1. informacij, ki jih zagotavljajo ti instrumenti ali oprema, letalska posadka ne uporablja za izpolnjevanje zahtev iz
Priloge I in Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 216/2008/ES) in s tem povezanih izvedbenih določb iz Uredbe 748/2012/EU ali Uredbe
965/2012/EU, ter
2. instrumenti in oprema ne vplivajo na plovnost zrakoplova, niti pri okvarah ali napakah.
(2) Ne glede na določbe Uredbe 2042/2003/ES in Uredbe 748/2012/EU v zvezi s policijskimi in carinskimi zrakoplovi, ki so pred uporabo za policijske ali carinske namene imeli
ustrezen certifikat tipa, certifikat tipa z omejitvami ali dodatni
certifikat tipa oziroma spričevalo o plovnosti ali dovoljenja za
letenje oziroma ostale listine zrakoplova, izdane na podlagi
Uredbe 2042/2003/ES, zakona ali Skupnih letalskih predpisov (JAR), Agencija za civilno letalstvo izdaja listine o plovnosti na podlagi zakona, ki ureja civilno letalstvo, Pravilnika
o plovnosti zrakoplovov (Uradni list RS, št. 39/05 in 102/07)
in tega pravilnika.
5. člen
(posebnosti glede posadke zrakoplova)
(1) Za vse operacije helikopterjev z največjim operativnim številom potniških sedežev 19 in za operacije po pravilih
IFR s helikopterji z največjim operativnim številom potniških
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sedežev devet mora imeti član posadke policijskega in carinskega helikopterja najmanj licenco poklicnega pilota (CPL)
z instrumentalnim ratingom za operacije z enim pilotom
oziroma licenco prometnega pilota (ATPL) z instrumentalnim
ratingom za operacije v veččlanski posadki.
(2) Če član letalske posadke izvaja policijske in carinske naloge s helikopterji ter aktivnosti komercialnega
zračnega prevoza, nekomercialne aktivnosti s kompleksnimi
zrakoplovi na motorni pogon, nekomercialne operacije z
zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon,
ali specializirane operacije s helikopterji izmenično, lahko v
teh operacijah pilotira največ tri tipe ali različice zrakoplovov
v enem dnevu v okviru treh vrst operacij.
(3) Na krovu zrakoplova, ki izvaja policijske in carinske
naloge, mora biti vsaj eden od članov posadke ali strokovnjakov za nalogo pripadnik policije, na krovu carinskega zrakoplova pa pripadnik Finančne uprave Republike Slovenije.
(4) Član posadke policijskega in carinskega zrakoplova
in strokovnjak za nalogo iz prejšnjega odstavka morata biti
usposobljena za vrsto naloge, ki jo izvajata v skladu z zahtevami iz dela SPA in SPO Uredbe 965/2012/EU.
6. člen
(druge osebe na krovu zrakoplova)
(1) Na krovu zrakoplova so med zračno operacijo pri
opravljanju policijskih in carinskih nalog lahko poleg posadke zrakoplova tudi strokovnjaki za naloge in državni potniki.
Določbe Priloge VIII (dela SPO) Uredbe 965/2012/EU se
uporabljajo tudi za strokovnjake za naloge.
(2) Državni potnik mora:
1. v ključnih fazah leta, ali če vodja zrakoplova zaradi
varnosti zrakoplova oceni, da je to potrebno, sedeti na svojem dodeljenem mestu;
2. med izvajanjem specializiranih nalog, pri katerih so
zunanja vrata odprta ali odstranjena, sedeti pripet na svojem
mestu ali biti pripet na varovalno ograjo;
(3) Posadka zrakoplova pred vsakim letom ali vrsto
letov državne potnike seznani z:
1. reševalno opremo in postopki v sili;
2. operativnimi postopki, povezanimi z operacijo.
(4) Pred vsakokratno policijsko in carinsko nalogo seznanitev z operativnimi postopki, povezanimi s policijsko
in carinsko nalogo ni potrebna, če so bili policijski in carinski potniki seznanjeni z operativnimi postopki v časovnem
obdobju, ki ni daljše od dveh let. Enako velja za državne
potnike.
7. člen
(posebnosti glede letalskih operacij s policijskimi
in carinskimi zrakoplovi)
(1) Glede na vrsto policijske in carinske naloge se
letalske operacije s policijskimi in carinskimi zrakoplovi ob
smiselni uporabi zahtev iz Priloge II (ARO), Priloge III (ORO)
in Priloge V (SPA) Uredbe 965/2012/EU, kot je ustrezno
glede na vrsto operacije, izvajajo v skladu:
– s poddelom H Priloge V Uredbe 965/2012/EU, kadar
se izvajajo helikopterske operacije s pomočjo NVIS, razen
1. točke odstavka b) SPA.NVIS.100;
– s poddelom I Priloge V Uredbe 965/2012/EU, kadar se izvajajo helikopterske operacije z obešenim tovorom
(HHO), razen 1. točke odstavka b) SPA.HHO.100;
– s poddelom J Priloge V Uredbe 965/2012/EU, kadar
se izvajajo operacije helikopterske nujne medicinske pomoči
(HNMP), razen 1. točke odstavka b) SPA.HEMS.100. in
– s Prilogo VIII (SPO) Uredbe 965/2012/EU, kadar se
izvajajo operativne policijske ali operativne carinske ter podobne specialistične in druge naloge.
(2) Agencija za civilno letalstvo lahko odobri manjša in
časovno omejena odstopanja od zahtev iz prejšnjega od-
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stavka, če je to potrebno zaradi izvedbe določene specifične
policijske ali carinske naloge, pod pogojem, da ima operator
izdelan ustrezen sistem upravljanja letalske varnosti za take
primere.
(3) Ne glede na določbe Uredbe 965/2012/EU v zvezi
z operacijami s policijskimi in carinskimi zrakoplovi Agencija za civilno letalstvo izdaja listine za izvajanje letalskih
operacij na podlagi zakona, ki ureja civilno letalstvo, in tega
pravilnika.
8. člen
(listine na krovu zrakoplova)
Na policijskem in carinskem zrakoplovu morajo biti med
letom dokumenti, priročniki in informacije za operacije, kot
so določeni v zahtevi SPO.GEN.140 iz Priloge VIII Uredbe
965/2012/EU in izdani v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
(posebnost glede zagotavljanja meteoroloških podatkov)
Pri opravljanju letalskih nalog na območju, kjer ne
obstajajo možnosti za sprejem letalskih meteoroloških podatkov od pristojne enote kontrole zračnega prometa, mora
vodja zrakoplova preučiti vremensko napoved in jo kasneje
na terenu dopolnjevati s podatki, ki jih posadka pridobi iz
javno dostopnih podatkov prek brezžičnih zvez in stalnega
opazovanja iz zrakoplova.
10. člen
(operativni priročniki, dnevniki in zapisi o letenju)
(1) Operator pripravi operativne priročnike za operacije
v enem ali več med seboj skladnih delih, v skladu s točko 8.b
Priloge IV Uredbe 216/2008/ES, Prilogo III (del ORO), Prilogo V (del SPA), Prilogo VI (del NCC), Prilogo V (del SPA) in
Prilogo VIII (del SPO) Uredbe 965/2012/EU, kot je ustrezno
glede na vrsto planiranih zračnih operacij. Dnevniki in zapisi
o letenju za policijske in carinske zrakoplove morajo biti
skladni z zahtevami iz Uredbe 965/2012/EU ob upoštevanju
posebnosti iz tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek operator v operativnem priročniku dodatno opredeli tudi usposabljanje članov
posadk za planirane operacije zrakoplovov, vključno z usposabljanjem policijskih, carinskih, medicinskih in državnih
potnikov ter osebja zemeljske službe, ki sodeluje pri operacijah, ter vodenje evidenc o usposabljanju in usposobljenosti,
ki je ob upoštevanju predpisov o tajnih podatkih primerno
obsegu in naravi operacij zrakoplovov.
11. člen
(posebnosti glede pravil letenja)
(1) Izvajanje operacij policijskih in carinskih dvomotornih helikopterjev, ki se nanašajo na operativne minimume,
je prikazano v preglednici iz Priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika. Če se na zračni poti vremenske razmere v zvezi z
bazo oblakov ali vidljivostjo poslabšajo pod navedene operativne minimume iz Priloge 1, helikopterji, ki so certificirani
samo za lete v vizualnih meteoroloških razmerah, let opustijo
ali se vrnejo v bazo. Helikopterji, opremljeni in certificirani za
operacije v instrumentalnih meteoroloških razmerah (IMC),
lahko let opustijo, se vrnejo v bazo ali se v vseh vidikih prilagodijo letu po pravilih instrumentalnega letenja (IFR), če
je letalska posadka ustrezno usposobljena.
(2) Če so operativne naloge povezane z veliko nevarnostjo, ne sme letalska posadka helikopterja leteti nižje od
200 čevljev AGL podnevi in 500 čevljev AGL ponoči s NVIS,
če:
– je ciljna višina leta dovoljena s priročnikom zrakoplova oziroma operativnim priročnikom operatorja oziroma
letalske enote,
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– če pri tem ne ogroža premoženje ter življenje in
zdravje ljudi in živali,
– je možno izvesti varen pristanek v sili, in
– če mu to dovoli pristojna enota kontrole zračnega
prometa v zračnem prostoru letališke cone, pri čemer je
začasni razlog za zavrnitev povezan z letalskimi aktivnostmi
na ciljnih višinah.
(3) Če so operativne naloge povezane z veliko nevarnostjo v razredih zračnega prostora D, E, F in G na in pod
višino 3.000 čevljev AMSL ali 1.000 čevljev AGL, odvisno od
tega, katera višina je višja, se dovoli letenje z dvomotornimi
helikopterji pri vidljivosti iz pilotske kabine, ki znaša najmanj
500 m, če manevrirajo pri hitrosti, ki omogoča, da bodo pravočasno opazili drug promet ali morebitne ovire in se izognili
trčenju, pri čemer se ves čas leta ohranja vidnost površja.
12. člen
(izven letališki pristanki in vzleti)
(1) Območje za izvedbo izven letališkega pristanka in
vzleta policijskega in carinskega zrakoplova pomeni:
– območje, ki ni letališče,
– zaprto letališče ali
– vzletišče, ki ga vodja tega zrakoplova izbere za izvedbo izven letališkega pristanka.
(2) Pri izvajanju in med usposabljanjem za izvajanje
operativnih policijskih in carinskih nalog lahko zrakoplov izvede izven letališki pristanek in vzlet iz prejšnjega odstavka:
– če je vodja helikopterja za to usposobljen in če je
v zadnjih 90 dneh opravil najmanj tri pristanke in vzlete s
helikopterjem,
– če ima helikopter ustrezne letalne sposobnosti za
varno izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta,
– če je med končnim priletom in vzletom zagotovljena
bočna oddaljenost od nevarnih ovir v trenutku prileta oziroma vzleta vsaj dva premera glavnega rotorja, in vertikalno
vsaj 15 čevljev,
– če pri tem ne ogroža premoženje ter življenje in
zdravje ljudi in živali,
– če je možno izvesti varen pristanek v sili, in
– če mu to dovoli pristojna enota kontrole zračnega prometa v zračnem prostoru letališke cone, pri čemer je začasni
razlog za zavrnitev povezan z letalskimi aktivnostmi v coni
za izvedbo izven letališkega pristanka.
(3) Izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov z
zrakoplovi ponoči je dovoljeno:
– če je vodja helikopterja za to usposobljen in če je
v zadnjih 90 dneh opravil najmanj tri pristanke in vzlete s
helikopterjem ponoči, in
– če posadka zrakoplova uporablja NVIS, ali če je vodja
helikopterja predhodno opravil najmanj tri dnevne pristanke
na načrtovano območje za izvedbo izven letališkega pristanka brez uporabe NVIS.
13. člen
(oprema posadke policijskega in carinskega zrakoplova)
(1) Deli oblačila in oprema, ki jo nosijo člani posadke,
so odvisni od vrste letalske naloge, načina letenja, območja
operacij, letnega časa in stopnje nevarnost med opravljanjem nalog, kar se opredeli v operativnem priročniku.
(2) Policijska uniforma in oblačila članov posadke policijskega zrakoplova se uporabljajo v skladu z Uredbo o
uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (Uradni list
RS, št. 104/10), če so te zahteve skladne z zahtevami iz
Uredbe 965/2012/EU.
(3) Carinska uniforma ali delovna obleka s pripadajočimi oznakami carine ter oblačila članov posadke carinskega
zrakoplova se uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
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carinsko službo, če so te zahteve skladne z zahtevami iz
Uredbe 965/2012/EU.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka
tega člena je obvezna uporaba obleke za preživetje in druge
reševalne opreme, če se glede na vrsto operacije in pogoje
njene izvedbe zahteva v skladu z Uredbo 965/2012/EU.
14. člen
(dvojna aktivnost)
Operator, ki poleg aktivnosti v skladu z zahtevami iz zakona, ki ureja letalstvo, in z zahtevami iz tega pravilnika, izvaja
aktivnosti tudi v skladu z zahtevami iz predpisov Evropske unije
iz 3. člena tega pravilnika, mora vzpostaviti dokumentirane
procese za jasno medsebojno ločitev teh aktivnosti in prehode
iz ene vrste aktivnosti na drugo vrsto aktivnosti glede:
– stalne plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov,
delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se
ukvarjajo s temi nalogami,
– tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalsko
osebje,
– tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalske
operacije, in
– pravil letenja.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8429

16. člen
(prehodne določbe)
(1) Dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo najpozneje do
31. decembra 2015.
(2) Agencija za civilno letalstvo po uradni dolžnosti
do roka iz prejšnjega odstavka uskladi izdajo dovoljenja iz
prejšnjega odstavka v skladu s tem pravilnikom.
(3) Do izdaje operativnega priročnika iz 10. člena tega
pravilnika se uporablja operativni priročnik, ki ga je Agencija
za civilno letalstvo potrdila dne 12. 9. 2013 z odločbo številka
37214-20/2013/5-CAA0325.
(4) Listine o plovnosti, izdane pred uveljavitvijo tega
pravilnika, veljajo najpozneje do 31. decembra 2015.
(5) Agencija za civilno letalstvo po uradni dolžnosti do
roka iz prejšnjega odstavka uskladi izdajo listin o plovnosti
v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-255/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-2430-0094

15. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za upravne postopke in nadzorne funkcije, ki se nanašajo na letalsko varnost pri izvajanju policijskih
in carinskih aktivnosti na podlagi tega pravilnika, je Agencija
za civilno letalstvo.

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

Priloga 1:
Izvajanje operacij policijskih in carinskih dvomotornih helikopterjev, ki se nanašajo na operativne minimume
2 PILOTA

1 PILOT
PODNEVI

baza oblakov

vidljivost

baza oblakov

vidljivost

500 čevljev ali višje

kot je določeno v veljavnih minimumih VFR za zračni prostor

500 čevljev in višje

kot je določeno v veljavnih minimumih VFR za zračni prostor

499–400 čevljev

1.000 m (*)

499–400 čevljev

2.000 m

399–300 čevljev

2.000 m

399–300 čevljev

3.000 m

PONOČI
baza oblakov

vidljivost

baza oblakov

vidljivost

1.200 čevljev (**)

2.500 m

1.200 čevljev (**)

3.000 m

(*) Na zračni poti se lahko vidljivost za krajša obdobja zmanjša na 800 m, če je površje vidno in če se helikopter upravlja pri
hitrosti, ki omogoča, da se pravočasno opazijo morebitne ovire in prepreči trčenje.
(**) Na zračni poti se lahko baza oblakov za krajša obdobja zniža na 1.000 čevljev.
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Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje
računovodskih podatkov o dohodkih
in poslovanju kmetijskih gospodarstev,
ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo
po metodologiji FADN

Na podlagi četrtega in šestega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o delovanju mreže za zbiranje računovodskih
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih
gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo
po metodologiji FADN
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. FADN je mreža računovodskih podatkov v skladu s
prvim odstavkom 1. člena Uredbe 1217/2009/ES;
3. metodologija FADN je v skladu z Uredbo 385/2012/EU
opredeljen način in oblika zapisovanja računovodskih podatkov;
4. načrt za izbor poročevalskih kmetij je načrt, izdelan
na osnovi predpisanega števila kmetijskih gospodarstev od
celotnega števila kmetijskih gospodarstev, določenih tipov kmetovanja, ekonomske velikosti in določenih območij v skladu z
Uredbo 1242/2008/ES in Uredbo 1291/2009/ES;
5. poročevalska kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki
je sklenilo pogodbo z ministrstvom pristojnim za kmetijstvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za vodenje kmetijskega
knjigovodstva;
6. državni odbor za FADN za Republiko Slovenijo iz
6. člena Uredbe 1217/2009/ES je komisija iz petega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), (v nadaljnjem besedilu
komisija FADN);
7. zbirno poročilo je poročilo, ki ga pripravi računovodska
pisarna za informacijski sistem Evropske komisije.

(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa naloge strokovnih institucij in upravnih organov pri delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih
gospodarstev in predpisuje podrobnejše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati računovodska pisarna, vrste in obseg računovodskih podatkov ter način njihove obdelave za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra
2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva
(UL L 335 z dne 13. 12. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (ES) št. 867/2009 z dne 21. septembra 2009
o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1242/2008 o določitvi
tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (UL L št. 248
z dne 22. 9. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1242/2008/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra
2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov
o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski
uniji (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. oktobra 2013 (UL L št. 340 z dne 17. 12. 2013,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1217/2009/ES);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1291/2009 z dne 18. decembra 2009 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za
določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (UL L 347, 24. 12.
2009, str. 14), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 959/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1291/2009 o izboru poročevalskih kmetijskih
gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev
(UL L št. 265 z dne 8. 10. 2013, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1291/2009/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 z dne
30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki
se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega
delovanja kmetijskih gospodarstev (UL L 127, 15. 5. 2012,
str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 1320/2013 z dne 3. decembra 2013 o popravku Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov
in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev
(UL L št. 333 z dne 12. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 385/2012/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. kmetijsko knjigovodstvo je zbiranje in obdelava računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v skladu z Uredbo
1217/2009/ES;

II. MREŽA RAČUNOVODSKIH PODATKOV
3. člen
(delovanje mreže)
V mrežo računovodskih podatkov, za namen iz drugega
odstavka 1. člena Uredbe 1217/2009/ES, so vključeni:
– komisija FADN,
– notranja organizacijska enota FADN (v nadaljnjem besedilu: NOE FADN),
– Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS),
– poročevalske kmetije,
– računovodska pisarna,
– izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: JSKS).
4. člen
(Komisija FADN)
(1) Komisija FADN ima naslednji pristojnosti:
– potrdi načrt za izbor poročevalskih kmetij;
– potrdi letno poročilo o delovanju mreže računovodskih
podatkov, ki vsebuje tudi poročilo o izvajanju načrta za izbor
poročevalskih kmetij in ga posreduje ministru v vednost.
(2) Komisija FADN sprejema odločitve soglasno. V primeru, da soglasja ni, sprejme odločitev generalni direktor direktorata, pristojnega za kmetijstvo.
5. člen
(NOE FADN)
(1) Za izvajanje nalog organa za zvezo iz 7. člena Uredbe
1217/2009/ES je pristojen NOE FADN Sektor za podnebne
spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo ministrstva.
(2) NOE FADN skrbi za delovanje mreže računovodskih
podatkov. Pri tem zlasti:
1. spremlja predpise in spremembe predpisov s svojega
delovnega področja in o njih obvešča komisijo FADN ter računovodsko pisarno;
2. vodi seznam poročevalskih kmetij, ki vodijo računovodstvo po metodologiji FADN;
3. pripravlja pogodbe za poročevalske kmetije in računovodsko pisarno;
4. pripravlja navodila za računovodsko pisarno;
5. nadzira usklajenost obrazcev s predpisano metodologijo in izdelavo poročil poročevalskih kmetij;
6. pripravlja gradiva za komisijo FADN;
7. pripravlja letno poročilo o delovanju mreže računovodskih podatkov, ki ga posreduje komisiji FADN;
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8. je skrbnik proračunske postavke za sredstva, ki jih
prejme iz proračunskih sredstev Evropske unije za pravilna
poročila poročevalskih kmetij in skrbnik proračunske postavke
za sredstva, ki jih Republika Slovenija namenja za izvajanje
mreže računovodskih podatkov;
9. za Evropsko komisijo, Odbor iz 19.b člena Uredbe
1217/2009/ES ali komisijo FADN pravočasno:
– pripravi seznam poročevalskih kmetij, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN,
– zbere izpolnjena poročila poročevalskih kmetij in preveri
njihovo pravilnost,
– na podlagi predloga načrta iz prvega odstavka 6. člena
tega pravilnika pripravi načrt za izbor poročevalskih kmetij za
posamezno obračunsko obdobje in usklajen načrt pošlje v
potrditev komisiji FADN,
– usklajuje delovanje vseh sodelujočih v mreži računovodskih podatkov;
10. pripravi in javno objavi analize o vodenju kmetijskega
knjigovodstva po metodologiji FADN;
11. pripravi anonimizirane podatke za namene iz 11. člena
tega pravilnika.
6. člen
(SURS)
(1) SURS pripravi predlog načrta za izbor poročevalskih
kmetij.
(2) SURS izračuna standardne prihodke in jih v elektronski obliki s podatki za njihovo določitev, v skladu s prvim
odstavkom 6. člena Uredbe 1242/2008/ES in šestim odstavkom
5.b člena Uredbe 1217/2009/ES, posreduje Evropski komisiji
(Eurostatu).
7. člen
(poročevalska kmetija)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki vodi kmetijsko
knjigovodstvo, v skladu s sklenjeno pogodbo z ministrstvom,
vzpostavi in vodi kmetijsko knjigovodstvo ter posreduje računovodske podatke poročevalske kmetije računovodski pisarni.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva posreduje računovodski pisarni računovodske podatke na obrazcih, ki so
objavljeni na spletni strani ministrstva.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, v dogovoru z računovodsko pisarno,
vodi kmetijsko knjigovodstvo v elektronski obliki z uporabo
računalniškega programa.
8. člen
(računovodska pisarna)
Naloge in obveznosti računovodske pisarne so zlasti:
– preveriti računovodske podatke, ki jih vodijo poročevalske kmetije v skladu z navodili NOE FADN drugimi viri
podatkov;
– na podlagi preverjenih računovodskih podatkov poročevalskih kmetij pripraviti poročila poročevalskih kmetij;
– posredovati NOE FADN ustrezno izpolnjeno zbirno poročilo poročevalskih kmetij v predpisani obliki in predpisanem
roku;
– posredovati ustrezne odgovore na vprašanja Evropske
komisije, komisije FADN ali NOE FADN
– enkrat letno posredovati ministrstvu analize podatkov o
poslovanju kmetijskih gospodarstev.
9. člen
(podrobnejši pogoji za izbor računovodske pisarne)
Podrobnejši pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodska
pisarna, so:
– registracija za opravljanje dejavnosti vodenja kmetijskega knjigovodstva (SKD M69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti: davčno svetovanje);
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– število in izobrazba zaposlenih: računovodska pisarna mora imeti najmanj tri zaposlene, od katerih mora imeti
vsaj en izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.
Skupna vsota tedenskih ur zaposlenih mora znašati vsaj
90 ur tedensko. Vsaj en izmed zaposlenih mora imeti izobrazbo kmetijske, agronomske, zootehniške ali hortikulturne
smeri;
– reference na področju vodenja računovodstva za
kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva: vsaj en
izmed zaposlenih v računovodski pisarni ali nosilec dejavnosti mora imeti vsaj tri letne izkušnje s področja vodenja
računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva pri čemer mora opravljati delo polni delovni čas. Za
izkušnje s področja računovodstva za kmetijsko dejavnost
se štejejo izkušnje pri računovodstvu za kmetijska gospodarstva v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi;
– ustrezna tehnična opremljenost: računovodska pisarna mora zagotoviti obdelavo zbranih podatkov po metodologiji FADN za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Za
izpolnjevanje pogoja mora predložiti pogodbo o razvoju računalniškega programa, ki je namenjen zbiranju in obdelavi
podatkov. Iz pogodbe, ki ni starejša od petih let od dneva
objave javnega razpisa, mora izhajati, da je računovodska
pisarna aktivno sodelovala pri razvoju računalniškega programa in mora biti lastnik ali solastnik programa z avtorsko
pravico.
10. člen
(JSKS)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je izbrano kot poročevalska kmetija, lahko
pripravlja računovodske podatke sam ali skupaj s kmetijskim
svetovalcem JSKS.
(2) Svetovalci JSKS opravljajo naslednje naloge:
– usposabljajo nosilce kmetijskega gospodarstva za
vodenje kmetijskega knjigovodstva;
– svetujejo in nudijo pomoč pri vodenju kmetijskega
knjigovodstva;
– pojasnjujejo rezultate poročil in
– obveščajo nosilce kmetijskega gospodarstva o novostih v sistemu FADN.
11. člen
(uporaba podatkov)
Anonimizirani podatki, pridobljeni v skladu s tem pravilnikom, se uporabljajo tudi za analiziranje učinkov in načrtovanje ciljev in ukrepov kmetijske politike ter za raziskovalne
in svetovalne namene.
III. POROČILA
12. člen
(poročilo o delovanju mreže podatkov)
(1) Poročilo o delovanju mreže računovodskih podatkov
pripravi NOE FADN vsaj enkrat letno in ga posreduje komisiji
FADN in ministru.
(2) Sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka je
poročilo o izvajanju načrta za izbor poročevalskih kmetij, ki
vsebuje:
– pregled izbranih poročevalskih kmetij glede na tipe
kmetovanja in razrede ekonomske velikosti, določene v skladu z Uredbo 1242/2008/ES in
– analizo zabeleženih odstopanj med načrtom za izbor
in izbranimi poročevalskimi kmetijami, o smernicah, ki se jih
uporabi za izboljšanje izbora za naslednje obračunsko leto
in o natančnosti pri ocenjevanju računovodskih podatkov.
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13. člen

(opredelitev obračunskega leta)
Podatki poročevalske kmetije se vodijo za obračunsko
leto, ki je enako koledarskemu letu.
14. člen
(poročilo poročevalske kmetije)
Poročilo poročevalske kmetije, ki ga pripravi računovodska pisarna, mora biti izpolnjeno tako, da so računovodski podatki zabeleženi in predloženi v skladu z Uredbo 385/2012/ES.
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II. DODELITEV ŠTIPENDIJE
2. člen
(vloga za dodelitev štipendije)
(1) Vlagatelj odda vlogo za dodelitev štipendije na prijavnici, ki ji priloži dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje
pogojev.
(2) Prijavnica je del javnega razpisa, s katerim se opredelijo tudi zahtevana dokazila in rok za oddajo vlog.
3. člen
(merila)

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o delovanju mreže
za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju
kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/10, 90/10 in
26/14 – ZKme-1B), se dokončajo v skladu Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in
poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/10,
90/10 in 26/14 – ZKme-1B).
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o
dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS,
št. 11/10, 90/10 in 26/14 – ZKme-1B).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2014
Ljubljana, dne 20. oktobra 2014
EVA 2012-2330-0049
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3186.

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura

Na podlagi 68. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C) izdaja ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti

PRAVILNIK
o dodeljevanju štipendije Ad futura
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje dodelitev štipendije
Ad futura (v nadaljnjem besedilu: štipendija), obveznosti Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljnjem besedilu: sklad), obveznosti štipendista oziroma
prejemnika sredstev po dodelitvi sredstev oziroma sklenitvi pogodbe ter način za izpolnitev teh obveznosti na podlagi Zakona
o štipendiranju (v nadaljnjem besedilu: zakon).

Merila, ki se uporabijo za izbiro štipendistov ali prejemnikov sredstev, oziroma razmejitvena merila med vlagatelji,
ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu:
merila), se določijo s posameznim javnim razpisom, ki opredeli
tudi dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti vlogi, da izkaže izpolnjevanje oziroma doseganje teh meril.
4. člen
(raven oziroma stopnja izobraževanja)
(1) Če je raven oziroma stopnja izobraževanja z javnim
razpisom določena kot pogoj ali merilo za dodelitev štipendije,
se izobraževalni program uvrsti v posamezno raven ali stopnjo
glede na kategorije Klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja Slovenije – segment, raven oziroma podraven
ter vrsto v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: KLASIUS-SRV).
(2) Pri enovitih in njim primerljivih izobraževalnih programih se izobraževalni program z vidika dosežene ravni oziroma
stopnje izobrazbe uvrsti v kategorijo ravni oziroma stopnje izobraževanja klasifikacije KLASIUS-SRV glede na raven dosežene končne izobrazbe. Posamezni letnik znotraj tega programa
se umesti smiselno v nižjo ali višjo raven oziroma stopnjo glede
na letnik programa tako, da se 1. letnik enovitega ali primerljivega študija enači s 1. letnikom nižje izmed obeh stopenj ali
ravni, ki jih obsega, vsak višji letnik pa ustrezno višjim letnikom
najprej nižje, nato pa višje izmed obeh stopenj ali ravni, ki jih
obsega.
5. člen
(področje izobraževanja oziroma študijskega obiska)
(1) Če je področje izobraževanja z javnim razpisom določeno kot pogoj ali merilo za dodelitev štipendije, se uvrsti
v posamezno področje glede na kategorije Klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja Slovenije – področje
(v nadaljnjem besedilu: KLASIUS-P).
(2) Pri interdisciplinarnih izobraževalnih programih se izobraževalni program uvrsti v tisto kategorijo KLASIUS-P, ki je
v obsegu vseh obveznosti programa zastopana v največjem
deležu glede na število kreditov, število ur oziroma število
predmetov ali glede na poklic ali področje, za katerega program
primarno izobražuje. Če so področja enakomerno zastopana,
se izobraževalni program uvrsti v tisto kategorijo KLASIUS-P,
ki je ugodnejša za vlagatelja.
6. člen
(uspeh oziroma povprečna ocena)
(1) Ocene, ki se upoštevajo za izračun povprečne ocene,
se določijo v javnem razpisu, pri čemer se lahko upoštevajo
ocene katerega koli šolskega oziroma študijskega leta, ki jih je
vlagatelj pridobil v določenem obdobju na preteklem oziroma
trenutnem, bodisi zaključenem ali še ne zaključenem izobraževanju.
(2) Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen vseh predmetov oziroma izpitov, določenih z izobraževalnim programom, ki se upoštevajo po merilu
povprečne ocene glede na prejšnji odstavek. Povprečno oceno
izračuna sklad na štiri decimalne številke natančno.
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(3) Če so ocene pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti
oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike
Slovenije s področja šolstva, vlagatelj predloži uradno potrdilo
pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede
vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne
ocene, če ta ni linearen. Sklad na podlagi tega potrdila in potrdila
o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni
sistem in izračuna povprečno oceno v skladu s tem členom.
III. OBVEZNOSTI PO DODELITVI ŠTIPENDIJE
7. člen
(obveznosti, določene z odločbo oziroma pogodbo)
(1) Če se štipendija dodeli za izobraževanje, se s štipendistom ali s prejemnikom sredstev, če se sredstva dodelijo preko
prejemnika sredstev, sklene pogodba. Štipendijsko razmerje je
zaključeno z izpolnitvijo vseh obveznosti iz pogodbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obveznosti
določijo z odločbo, če sklenitev pogodbe z zakonom, pravilnikom
ali javnim razpisom ni predvidena. Štipendijsko razmerje je zaključeno z izpolnitvijo vseh obveznosti iz odločbe.
(3) V času do zaključka štipendijskega razmerja sklad pridobiva podatke skladno s 107. členom zakona za odločanje o
vseh postopkih v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz pogodbe
ali odločbe.
8. člen
(izplačilo štipendije)
(1) Način izplačila štipendije za izobraževanje se določi v
pogodbi.
(2) Izplačevanje štipendije za izobraževanje se nadaljuje
vsako naslednje šolsko ali študijsko leto, če štipendist izpolnjuje
vse pogoje, predpisane z zakonom, javnim razpisom ter pogodbo, in izkaže vpis v višji letnik izobraževalnega programa, za
katerega je pridobil štipendijo.
(3) Vpis iz prejšnjega odstavka štipendist dokazuje s potrdilom o vpisu za posamezno šolsko ali študijsko leto, ki ga štipendist predloži v 15 dneh od prejema, vendar najkasneje v 30 dneh
od začetka šolskega ali študijskega leta oziroma semestra.
(4) Če štipendist potrdila o vpisu ne predloži v roku iz prejšnjega odstavka, štipendijsko razmerje za tekoče šolsko oziroma
študijsko leto miruje, štipendija pa se ne izplačuje.
(5) Štipendija za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa se izplača na podlagi potrdila o statusu
študenta oziroma vpisu v dodatno študijsko leto, če je to predvideno z javnim razpisom, na katerem je štipendist pridobil pravico
do štipendije.
(6) Štipendija za študijski obisk ali udeležbo na tekmovanju
se izplača praviloma v enkratnem znesku na podlagi dokončne
odločbe o dodelitvi ali sklenjene ustrezne pogodbe ter po predložitvi morebitnih dokazil, določenih z odločbo oziroma pogodbo.
9. člen
(sprememba višine štipendije)
(1) Če štipendist oziroma prejemnik sredstev za enak ali
primerljiv namen pridobi sredstva iz drugih virov, se višina dodeljene štipendije ustrezno zniža, če tako določa javni razpis.
O spremembi višine štipendije se odloči z odločbo ali se sklene
dodatek k pogodbi.
(2) Dokazila o dodeljenih drugih sredstvih štipendist oziroma prejemnik sredstev predloži skladu najkasneje v osmih
dneh od dodelitve sredstev oziroma v osmih dneh od dneva, ko
je izvedel, da so mu bila sredstva dodeljena. Iz dokazil morajo
biti razvidni naslednji podatki:
– naziv ustanove, ki je podelila sredstva,
– višina in namen prejetih sredstev,
– trajanje prejemanja teh sredstev,
– pogoji za ohranjanje teh sredstev ter
– morebitna druga dejstva, pomembna za odločanje.
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10. člen
(izplačilo štipendije za šolnino)
(1) Štipendijo za šolnino sklad praviloma nakaže neposredno na poslovni račun izobraževalne ustanove na podlagi
izstavljenega računa.
(2) Če je štipendist šolnino za šolsko oziroma študijsko leto
v celoti plačal sam, kar izkazuje z računom izobraževalne ustanove ali drugim ustreznim dokazilom o plačilu šolnine, ki ga izda
izobraževalna ustanova, in potrdilom o izvršenem plačilu šolnine,
mu sklad povrne znesek plačane šolnine na transakcijski račun,
odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(3) Če je štipendist šolnino za šolsko oziroma študijsko leto
plačal delno, sklad najprej izvrši plačilo za neporavnan delež šolnine v skladu s prvim odstavkom tega člena, nato pa že plačani
del šolnine povrne štipendistu v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Če je štipendist plačal šolnino v tuji valuti, se plačana
šolnina povrne v eurih, preračunano po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan odobritve povračila plačane šolnine.
11. člen
(izplačilo štipendije za življenjske stroške)
(1) Štipendija za življenjske stroške se izplača za posamezno šolsko oziroma študijsko leto na transakcijski račun štipendista, odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(2) Štipendija za življenjske stroške se lahko izplača v
enkratnem znesku za posamezno šolsko ali študijsko leto, semestralno ali v mesečnem znesku do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec, kar se podrobneje opredeli v pogodbi.
12. člen
(sprememba izobraževalnega programa)
(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program
oziroma program študijskega obiska (v nadaljnjem besedilu:
program) in prejemati štipendijo v novem programu, mora pridobiti predhodno pisno soglasje sklada tako, da vloži prošnjo za
soglasje k spremembi programa, ki ji priloži dokazila iz šestega
odstavka tega člena.
(2) Sklad poda pisno soglasje k spremembi programa, če
nov program izpolnjuje vse v javnem razpisu določene pogoje.
(3) V pisnem soglasju iz prejšnjega odstavka sklad navede
tudi posledice spremembe programa. Podano soglasje štipendista ne zavezuje k dejanski spremembi programa.
(4) Če štipendist po prejetem soglasju spremeni program,
o tem obvesti sklad, ki štipendistu izda odločbo o spremembi
programa oziroma dodatek k pogodbi.
(5) V primeru spremembe programa je lahko višina štipendije enaka ali nižja, kot je bila določena s prvotno odločbo oziroma pogodbo. Za določitev nove višine štipendije se upoštevajo
dejanski stroški novega programa, ki jih štipendist lahko izkaže.
(6) Dokazili, ki jih štipendist predloži k prošnji iz prvega
odstavka in obvestilu iz četrtega odstavka tega člena, sta zlasti:
– potrdilo izobraževalne ustanove o sprejemu (za soglasje)
oziroma vpisu (za spremembo) na nov program, ki vključuje vse
podatke, ki jih je zahteval javni razpis, po katerem je štipendist
pridobil štipendijo (trajanje programa, višina šolnine ter drugih
stroškov programa, znesek drugih sredstev za izobraževanje, ki
jih je štipendist pridobil itd.),
– potrdilo o zaključku predhodnega programa oziroma
predhodnega letnika programa, če gre za štipendijo za izobraževanje (ob spremembi, lahko pa tudi že ob vlogi za soglasje,
če štipendist tako dokazilo že ima).
13. člen
(uveljavljanje in trajanje mirovanja štipendije
za izobraževanje)
(1) Štipendist, ki želi uveljavljati mirovanje štipendije za
izobraževanje, skladu predloži pisno vlogo, ki mora vsebovati:
– razloge za mirovanje,
– obdobje trajanja mirovanja, za katerega zaproša,
– dokazila o razlogih za mirovanje.
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(2) Če sklad soglaša z mirovanjem, se sklene dodatek k
pogodbi, v katerem se opredeli tudi razlog, zaradi katerega je
bilo mirovanje odobreno.
(3) Določbe zakona v zvezi z mirovanjem se smiselno
uporabljajo tudi, če štipendist ne zaključi obveznosti s študijskim
programom predpisanega zadnjega letnika izobraževanja in ne
pridobi javnoveljavnega spričevala v roku, določenem s pogodbo
o štipendiranju.
14. člen
(obveznost zaposlitve)
(1) Štipendist mora po zaključenem izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo, izpolniti obveznost zaposlitve v skladu
z javnim razpisom.
(2) Štipendist mora o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega
odstavka in morebitnih spremembah v zvezi s tem sklad pisno
obvestiti v 30 dneh od začetka zaposlitve oziroma spremembe. V
enakem roku mora štipendist obvestiti sklad tudi o spremembah
statusa zaposlitve, samozaposlitve ali brezposelnosti v tujini.
(3) Štipendist obvestilu iz prejšnjega odstavka priloži naslednja dokazila:
– pogodba o zaposlitvi in morebitni dodatki k tej pogodbi,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o
prijavi/odjavi podatkov pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in
zavarovanja za primer brezposelnosti,
– dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
– druga ustrezna dokazila v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti zaposlitve, če jih sklad zahteva.
15. člen
(odlog vračila in obročno vračilo)
(1) Sklad lahko štipendistu dovoli odlog vračila štipendije za
čas trajanja utemeljenih razlogov, vendar največ za 12 mesecev.
(2) Sklad lahko iz utemeljenih razlogov dovoli obročno
vračanje štipendije za izobraževanje za daljšo dobo, kot je bila
doba prejemanja štipendije, vendar največ za trikratnik obdobja
prejemanja štipendije, če bi znesek mesečnega obroka za vračilo presegal 2/3 mesečnega prihodka štipendista.
(3) Kot utemeljen razlog za uveljavljanje odloga ali obročnega vračila štipendije se šteje zlasti:
– starševstvo, kar štipendist izkazuje z rojstnim listom otroka,
– opravičljivi zdravstveni razlogi, kar štipendist dokazuje
z mnenjem zdravnika specialista za posamezno medicinsko
področje,
– izjemne socialne okoliščine štipendista, kar štipendist dokazuje z dokončno odločbo o dodeljeni državni socialni pomoči,
ki jo izda pristojni center za socialno delo.
(4) Na podlagi izkazanih razlogov sklad določi obdobje
odloga ali število in znesek posameznega obroka pri obročnem
vračanju štipendije.
IV. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2014
Ljubljana, dne 14. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0043
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv
predavatelj višje šole

Na podlagi osmega odstavka 34. člena Zakona o višjem
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o postopku za imenovanje
v naziv predavatelj višje šole
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in roke za imenovanje v
naziv predavatelj višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu:
predavatelj).
2. člen
(1) Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne
višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: šola) kandidatu,
ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje
glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter izkazuje vidne dosežke
v izobraževanju in na svojem strokovnem področju, v skladu
s pravilnikom, ki ureja merila za določitev vidnih dosežkov za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (v nadaljnjem besedilu: merila), ki jih določi minister, pristojen za višje strokovno
izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog
Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Z imenovanjem v naziv predavatelj mora
soglašati Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: komisija
za akreditacijo).
(2) Če predavateljski zbor šole še ni konstituiran, naziv
predavatelj podeli komisija za akreditacijo.
3. člen
Naziv predavatelj se podeli za pet let in se lahko vnovič podeli. Naknadno imenovanje za drugi oziroma nadaljnje
predmete se predavatelju podeli do roka, ko mu poteče imenovanje v naziv predavatelja za prvi predmet v skladu s tem
pravilnikom.
II. PRVO IMENOVANJE V NAZIV PREDAVATELJ
4. člen
(1) Postopek za prvo imenovanje v naziv predavatelj se
opravi na podlagi javnega razpisa za pridobitev naziva predavatelj (v nadaljnjem besedilu: razpis). Objavijo ga šole najmanj
enkrat v petih letih.
(2) Javna šola lahko objavi razpis za predavatelje v študijskem programu, ki ga na novo uvaja, potem ko minister odloči,
da bo izvajalka tega programa.
(3) Šole v razpisu navedejo predmete oziroma predmetna področja, za katere se podeljuje naziv, pogoje, ki jih mora
izpolnjevati kandidat, dokazila, ki jih mora predložiti, rok, do
katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v katerem
bodo prijavljeni kandidati obveščeni o podelitvi naziva.
5. člen
(1) Kandidat za prvo imenovanje v naziv predavatelj mora
vlogi priložiti vsa z razpisom zahtevana dokazila, predvsem pa:
– življenjepis (europass),
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj,
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili iz 2. člena tega pravilnika, in sicer
najmanj:
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a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela,
– podpisano izjavo, v kateri navede predmete, za katere
želi biti imenovan.
6. člen
Če ravnatelj oziroma direktor šole (v nadaljnjem besedilu:
ravnatelj) ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, pozove kandidata,
da jo najkasneje v osmih dneh dopolni. Če kandidat vloge v
tem roku ne dopolni, se ta s sklepom zavrže in skupaj z vso
priloženo dokumentacijo vrne kandidatu.
7. člen
(1) Ravnatelj pošlje komisiji za akreditacijo popolno vlogo
in predlog sklepa o imenovanju. Ravnatelj iz vloge izloči vso
dokumentacijo, ki ne ustreza predpisanim dokazilom.
(2) Obliko vloge za imenovanje v naziv predavatelj določi
komisija za akreditacijo.
8. člen
(1) Kadar o podelitvi naziva predavatelj odloča komisija
za akreditacijo, ji ravnatelj predloži popolne vloge in predloge
sklepov o imenovanju za vse prijavljene kandidate.
(2) Kadar komisija za akreditacijo daje soglasje k podelitvi
naziva predavatelj, ki jim je naziv podelil predavateljski zbor
šole, ji ravnatelj predloži tudi sklepe predavateljskega zbora
o imenovanju.
(3) Sklep o imenovanju v naziv predavatelj začne veljati z
dnem izdaje soglasja komisije za akreditacijo.
9. člen
Izjava iz pete alineje 5. člena tega pravilnika in predlogi
sklepov o imenovanju iz 7., 8. in 13. člena tega pravilnika se
izpolnijo na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za višje strokovno izobraževanje.
10. člen
(1) Predavateljski zbor šole mora odločiti o podelitvi naziva predavatelj najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge. O podelitvi naziva predavatelj odloči z večino glasov vseh
članov. Komisija za akreditacijo izda soglasje k imenovanju v
naziv najkasneje v 60 dneh od prejetja predloga sklepa šole.
(2) V primeru iz drugega odstavka 2. člena odloči komisija za akreditacijo o podelitvi naziva predavatelj najkasneje
v 60 dneh po predložitvi predlogov sklepov o imenovanju
prijavljenih kandidatov. O podelitvi naziva predavatelj odloči z
večino glasov vseh članov.
11. člen
V skladu z določili za prvo imenovanje v naziv predavatelj
se imenujejo tudi kandidati, ki jim je bil ta naziv že podeljen, pa
v obdobju veljavnosti naziva niso opravljali dela predavatelja
višje šole.
III. VNOVIČNO IMENOVANJE V NAZIV PREDAVATELJ
12. člen
(1) Postopek za vnovično imenovanje v naziv predavatelj
poteka na šoli.
(2) Kandidat za vnovično imenovanje v naziv predavatelj
mora najmanj šest mesecev pred datumom, ko mu poteče
imenovanje v naziv predavatelj, oddati vlogo ravnatelju šole, na
kateri je zaposlen oziroma je bil imenovan. Vlogi mora priložiti:
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju in pri izobraževalnem delu v zadnjih petih letih v skladu z
merili iz 2. člena tega pravilnika,
– podpisano izjavo, v kateri navede, za katere predmete
želi biti vnovič imenovan,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi, če se je izobrazbeni
pogoj v obdobju od zadnjega imenovanja spremenil.
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(3) Če ravnatelj ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, ravna
v skladu s 6. členom tega pravilnika.
13. člen
(1) Predavateljski zbor šole mora v postopku vnovičnega
imenovanja v naziv predavatelj pridobiti mnenje študentov in
preveriti ali je kandidat opravil strokovni izpit oziroma nastopno predavanje. Če kandidat izpolnjuje pogoje, ga najpozneje
60 dni pred datumom, ko mu poteče naziv predavatelj, vnovič
imenuje, in takoj pošlje popolno vlogo ter predlog sklepa o imenovanju v naziv predavatelj v soglasje komisiji za akreditacijo.
(2) Komisija za akreditacijo odloči o soglasju najpozneje
v 60 dneh od prejema predloga sklepa šole.
(3) Sklep o vnovičnem imenovanju v naziv predavatelj
začne veljati z dnem izdaje soglasja komisije za akreditacijo.
14. člen
Odločitev predavateljskega zbora šole oziroma komisije
za akreditacijo o podelitvi naziva predavatelj višje šole je dokončna.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Nerešene vloge, oddane pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole
(Uradni list RS, št. 29/06).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-48/2014
Ljubljana, dne 24. septembra 2014
EVA 2014-3330-0035
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3188.

Pravilnik o merilih za določitev vidnih
dosežkov za pridobitev naziva predavatelj
višje šole

Na podlagi petega odstavka 33. člena Zakona o višjem
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o merilih za določitev vidnih dosežkov
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila za določitev vidnih
dosežkov, ki jih mora za pridobitev naziva predavatelj izpolnjevati kandidat za predavatelja višje šole (v nadaljevanju
besedilu: kandidat).
2. člen
Vidni dosežki za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(v nadaljnjem besedilu: predavatelj) na področju izobraževanja
so:
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1. Pedagoška praksa (najmanj 3 leta) v sekundarnem ali
terciarnem izobraževanju. Izvedba predavanj in drugih oblik
izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice …) za potrebe posameznih podjetij oziroma izvedba predavanj v drugih izobraževalnih institucijah v ustreznem obsegu.
2. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi sprejetih javno
veljavnih izobraževalnih programov, katalogov znanj, izpitnih
katalogov, poklicnih standardov ipd.. Potrdilo o sodelovanju
(soavtorstvu) izda zavod oziroma inštitucija, ki je pripravila
javno veljavni program.
3. Priprava potrjenih učbenikov oziroma gradiv za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov (srednje izobraževanje) ali priprava študijskih gradiv za višje šole, sprejetih na
pristojnem strokovnem svetu oziroma drugem pristojnem organu oziroma vsa ostala učna gradiva, ki ustrezajo izhodiščem, ki
jih je potrdil ustrezni strokovni svet, in imajo pozitivno mnenje
dveh neodvisnih recenzentov (strokovnega in didaktičnega).
4. Članstvo v komisijah pri strokovnih izpitih, ki so določeni z zakonom ali drugim predpisom na državnem nivoju.
Članstvo v vladnih strokovnih svetih na področju izobraževanja
ter njihovih komisijah.
5. Priprava in izvajanje objavljenih programov za nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju (katalog programov Programskega sveta za
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju).
6. Objavljena vsaj dva strokovna članka ali referata na
državni ali mednarodni konferenci ali objava znanstvenega
članka, monografije ali deli monografij s področja pedagogike
oziroma andragogike in izkazujejo napredno pedagoško, andragoško ali didaktično znanje.
7. Kompetence, pridobljene v različnih oblikah organiziranega pedagoško – andragoškega izobraževanja in usposabljanja, ki so na ustreznem strokovnem nivoju in obsegajo
vsaj 3 KT.
8. Mentorstvo vsaj trem študentom oziroma dijakom na
tekmovanjih na državnem nivoju, ki so dosegli prva tri mesta
ali mentorstvo študentom ali dijakom na mednarodnih tekmovanjih.
Za kandidate, ki niso zaposleni na področju vzgoje in
izobraževanja, se kot vidni dosežek za pridobitev naziva predavatelj na področju izobraževanja šteje tudi:
1. Mentorstvo in somentorstvo najmanj trem študentom
pri diplomskih in raziskovalnih nalogah in praktično orientiranih učnih projektih, mentorstvo pri praktičnem izobraževanju v
podjetju in mentorstvo najmanj trem pripravnikom (diplomantom terciarnega izobraževanja) v podjetju, v obsegu, kot traja
praktično izobraževanje v višjih šolah.
2. Priprava in sodelovanje pri pripravi internih izobraževalnih programov, učnih gradiv in drugih pripomočkov (učna
gradiva in drugi pripomočki morajo biti didaktično ustrezni) za
izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja, priprava
in usposabljanje predavateljev ali mentorjev dijakom oziroma
študentom na praktičnem izobraževanju v podjetjih.
3. člen
Vidni dosežki za pridobitev naziva predavatelj na področju
strokovnega dela so:
1. Delovne izkušnje v podjetjih (najmanj 3 leta) oziroma
izkušnje pri aplikaciji stroke na strokovnem področju, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
2. Objavljena vsaj dva strokovna članka ali objava znanstvenega članka, objavljena strokovna dela, referati in podobno
s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za
predavatelja.
3. Zaključeno izobraževanje tretje bolonjske stopnje ali
zaključeno podiplomsko izobraževanje po prejšnjih predpisih,
usmerjeno v strokovno področje, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
4. Vodenje ali sodelovanje pri zahtevnih praktičnih projektih, sodelovanje v mednarodnih projektih ali drugo zahtevno
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strokovno mednarodno sodelovanje s strokovnega področja,
za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
5. Pridobitev dokumentiranega patenta ali inovacije s
strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
6. Dokazila o posebnih znanjih in veščinah s strokovnega
področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja in
niso del študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil
zahtevano izobrazbo.
4. člen
Za pridobitev naziva predavatelj mora kandidat izpolnjevati vsaj dva vidna dosežka na področju izobraževanja in vsaj
dva vidna dosežka na področju strokovnega dela.
5. člen
Za vnovično imenovanje v naziv predavatelj mora kandidat izpolnjevati najmanj tri merila iz 2. in 3. člena tega pravilnika, pri čemer ne smejo biti vsa iz iste skupine vidnih dosežkov
in dosežena v zadnjih petih letih.
6. člen
Kandidat, ki je pridobil naziv učitelj svetnik v sekundarnem
ali terciarnem izobraževanju, izpolnjuje pogoje glede zahtevanih vidnih dosežkov na področju izobraževanja.
Učitelj svetnik pri vnovičnem imenovanju v naziv predavatelj dokazuje le vidni dosežek na področju strokovnega dela.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-3330-0039
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3189.

Odločba o soglasju k spremembi sedeža
in k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove
dr. Antona Trstenjaka

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in
39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E,
48/09 in 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US,
21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14) izdaja naslednjo

ODLOČBO
o soglasju k spremembi sedeža in k spremembi
Akta o ustanovitvi Ustanove
dr. Antona Trstenjaka
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k spremembi sedeža in k spremembi Akta o ustanovitvi
Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ki so ga ustanovitelji Toplak
dr. Ludvik, Gosposka ulica 1, Maribor, Lovrenčič mag. Milan,
Mesesnelova ulica 7, Ljubljana, Škrlec Jožef, Zgornje Parti-
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nje 38, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Rajher Vojteh, Njiverce,
Proletarska ulica 9, Kidričevo, Prelog Mirko, Maistrova ulica 6,
Ljutomer, sestavili pri notarki Danici Hojs, Kerenčičeva ulica 6,
Gornja Radgona z notarskim zapisom opr. št. SV 605/2013
dne 21. 6. 2013.
Sedež ustanove je: Ljutomer. Poslovni naslov ob izdaji
tega soglasja je: Glavni trg 3A, 9240 Ljutomer.
Št. 0070-58/2014/4
Ljubljana, dne 26. septembra 2014
EVA 2014-3330-0047
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
3190.

Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju v neskladju
z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik
Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-43/13-19
Datum: 9. 10. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo zavoda Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij – PIC, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Katarina
Bervar Sternad, in drugih, na seji 9. oktobra 2014

o d l o č i l o:
1. Člen 29 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12)
je v neskladju z Ustavo.
2. Točka 1 izreka se izvrši na način, določen v 25. točki
obrazložitve.
3. Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) ni v neskladju
z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo 29. člen Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt-B). Menijo, da je pravna ureditev prostorskega
načrtovanja v Republiki Sloveniji nerazumna in notranje ne
usklajena. Izpodbijani 29. člen ZPNačrt-B, ki dopušča manjšo
širitev območja stavbnih zemljišč, naj bi še dodatno prispeval k
njeni razgradnji. Navedeni člen ZPNačrt-B, ki v obdobju do 1. 1.
2015 omogoča sprejetje odločitev o širitvi območja stavbnih
zemljišč po poenostavljenem postopku, po mnenju pobudnikov
nasprotuje vsem standardom prostorskega načrtovanja. V tem
postopku je izključeno sodelovanje strokovne in splošne javnosti, izključeno je sodelovanje nosilcev urejanja prostora in s
tem usklajevanje različnih interesov. Iz postopka je izključena
tudi celovita presoja vplivov na okolje. Pobudniki navajajo, da
je zakonodajalec kot izjemo od splošne ureditve prostorskega
načrtovanja omogočil manjše širitve območij stavbnih zemljišč
z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 – v nada-
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ljevanju ZPNačrt-B/57) najprej zgolj za občine, ki še niso uveljavile občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN).
Takšna ureditev naj bi bila prehodne narave in naj bi omogočala
širitev oziroma razvoj dejavnosti ter gospodarstva tistim občinam, ki niso uspele zaključiti priprave OPN. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 109/12
– v nadaljevanju ZPNačrt-C) naj bi zakonodajalec izjemo povzdignil na raven sistemske ureditve. ZPNačrt-C dopušča širitev
območij stavbnih zemljišč vsem občinam, tudi tistim, ki so že
uveljavile OPN. ZPNačrt-C je povečal tudi število dejavnosti,
zaradi načrtovanja katerih je dopustna širitev območja stavbnih
zemljišč, in omogočil širitev stavbnih zemljišč na varstvenih,
zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih območjih, na
katerih je vzpostavljen poseben pravni režim.
2. Pobudniki navajajo, da izpodbijana ureditev iz 29. člena
ZPNačrt-B zmanjšuje pomen OPN in njihovo vlogo pri izdaji
gradbenih dovoljenj ter omogoča širitev območij stavbnih zemljišč v netransparentnem postopku oziroma brez sodelovanja
javnosti. Taka ureditev po mnenju pobudnikov spodbuja samo
gospodarski interes po čim hitrejši pozidavi zemljišč in ne upošteva ustavno varovanih kategorij ter načel urejanja prostora.
Pobudniki opozarjajo na neskladje med izpodbijano ureditvijo prostorskega načrtovanja in drugimi določbami Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt), s čimer naj bi bili
kršeni načeli zakonitosti in pravne varnosti. Izpodbijani 29. člen
ZPNačrt-B naj bi bil v neskladju z 2., 8., 71., 72. in 153. členom
Ustave, Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti
pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (v nadaljevanju Aarhuška konvencija),1 Evropsko konvencijo o krajini,2 Konvencijo o varstvu Alp – Alpsko konvencijo,3
s Protokoli o izvajanju Alpske konvencije,4 Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09 – ReNDej) in s
temeljnimi načeli ZPNačrt. Neskladje s 6. in 8. členom Aarhuške konvencije utemeljujejo pobudniki z zatrjevanjem, da v
postopku prostorskega načrtovanja po 29. členu ZPNačrt-B ni
predpisano sodelovanje javnosti. V neskladju z 8. členom Aarhuške konvencije ter posledično z 2., 8. in 153. členom Ustave
naj bi bila tudi postopka sprejemanja 29. člena ZPNačrt-B/57
in ZPNačrt-C, ker strokovni in splošni javnosti ni bila dana možnost sodelovanja pri pripravi teh zakonov.
3. Pobudniki izpodbijajo tudi Poslovnik Državnega zbora
(v nadaljevanju PoDZ-1), ker ne ureja sodelovanja javnosti pri
pripravi zakonov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Zato
naj bi bil v neskladju z 8. členom Aarhuške konvencije ter posledično z 2., 8. in 153. členom Ustave.
4. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.
B.–I.
Pravni interes pobudnikov
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni
interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
1 Državni zbor je Aarhuško konvencijo ratificiral s sprejetjem
Zakona o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih
zadevah (Uradni list RS, št. 62/04, MP, št. 17/04 – v nadaljevanju
MKDIOZ), spremembo Aarhuške konvencije pa z Zakonom o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih
zadevah (Uradni list RS, št. 11/10, MP, št. 1/10 – MSKIVOZ).
2 Ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o
krajini (Uradni list RS, št. 74/03, MP, št. 19/03 – MEKK).
3 Ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp
(Alpske konvencije) (Uradni list RS, št. 19/95, MP, št. 5/95 – MKVA).
4 Ratificirani z Zakonom o ratifikaciji Protokolov o izvajanju Alpske konvencije (Uradni list RS, št. 123/03, MP, št. 28/03 – MPIAK).
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javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v
njegov pravni položaj.
6. Pobudniki so nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, oziroma nevladne
organizacije na področju urejanja prostora. Namen njihovega
delovanja je varstvo interesov okolja in skladnega prostorskega
razvoja, v okvirih katerega si prizadevajo tudi za sodelovanje
javnosti v postopkih, v katerih se sprejemajo odločitve o prostorskem razvoju. Tudi sami pobudniki imajo interes sodelovati
v postopkih prostorskega načrtovanja. Izpodbijani 29. člen
ZPNačrt-B ureja določanje namenske rabe prostora, ki pomeni
temelj za načrtovanje prostorskega razvoja. Pobudniki zato
izkazujejo pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 29. člena ZPNačrt-B, kolikor v postopku prostorskega
načrtovanja ne ureja sodelovanja javnosti. Pobudniki izkazujejo
tudi pravni interes za presojo ustavnosti postopkov sprejemanja
ZPNačrt-B/57 in ZPNačrt-C ter za presojo ustavnosti PoDZ-1,
kolikor ne ureja sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov,
ki lahko pomembno vplivajo na okolje.
7. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo
z odločanjem o stvari sami.
B.–II.
Postopek prostorskega načrtovanja po 29. členu
ZPNačrt-B
8. Izpodbijani 29. člen ZPNačrt-B, ki ureja dopustno manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, se glasi:
»(1) Občina lahko najpozneje do 1. januarja 2015 izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi
gradnje posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih ali
športnih dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo
širitev območja stavbnih zemljišč, namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih
ali športnih dejavnosti,
– da širitev območja stavbnih zemljišč bistveno ne posega
v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben
pravni režim, razen v primerih, ko predvideni posegi niso v
nasprotju s temi režimi,
– da površina območja posamične širitve ne presega
5000 m2 površin in
– da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s
strateškimi usmeritvami občine.
(2) Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
sprejme občinski svet na pobudo zainteresiranega investitorja
gradnje po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu
za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje,
da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega
odstavka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni
neskladnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb.
(4) Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen širitve, nadomešča občinski prostorski akt,
ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega
se sklep o širitvi nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih
spletnih straneh in v uradnem glasilu občine.
(5) Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega
dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje
veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga
objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.
(6) Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri
pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju
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obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno
povezano.
(7) Sklep o širitvi in presoja sprejemljivosti posega v naravo po predpisih o ohranjanju narave, kolikor je zahtevana,
sta sestavni del investitorjeve vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(8) Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica
uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.«
9. Na podlagi navedenega člena ZPNačrt-B lahko občine spreminjajo namensko rabo prostora. Kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča lahko po postopku iz 29. člena
ZPNačrt-B pod določenimi pogoji spremenijo v stavbna zemljišča, namenjena gradnji objektov za opravljanje industrijskih,
proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih ali športnih dejavnosti.
10. Določanje namenske rabe prostora je ena izmed bistvenih nalog urejanja prostora oziroma prostorskega načrtovanja. Odločitev o predvideni rabi zemljišč pomeni temelj oziroma
izhodišče za gospodarjenje s prostorom in usmerjanje občinskega razvoja. V Republiki Sloveniji se usmeritve za določanje
območij namenske rabe in območja namenske rabe določajo
s prostorskimi akti. Glede na pogosto spreminjanje zakonodaje
s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja ter
posledično pogosto spreminjanje sistema prostorskih aktov
kot najpomembnejših instrumentov urejanja prostora, imajo
občine namensko rabo prostora določeno v prostorskih aktih,
ki so bili sprejeti na podlagi različnih zakonov, tj. v prostorskih
sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planskih aktov občin (v nadaljevanju prostorski plani), prvotno sprejetih na
podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84
in 15/89, ter Uradni list RS, št. 71/93 – ZUreP), v strategijah
prostorskega razvoja občin oziroma prostorskih redih občin,
sprejetih na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – ZUreP-1), in v OPN, sprejetih
na podlagi ZPNačrt.
11. Zakonodajalec je s sprejetjem vsakega novega zakona, ki je urejal prostorsko načrtovanje, ohranjal v veljavi tudi
prostorske akte, sprejete na podlagi prej veljavnih zakonov, ter
hkrati omogočal njihovo spreminjanje oziroma dopolnjevanje.
To je privedlo do tega, da ima veliko občin namensko rabo
prostora še vedno urejeno s prostorskimi plani. Z 21. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 108/09 – ZPNačrt-A) je zakonodajalec določil 1. 1. 2011 kot skrajni rok za zaključek postopkov
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih planov. Ker do izteka navedenega roka večina občin ni sprejela OPN, s katerim
bi določila namensko rabo prostora, priprava sprememb in dopolnitev prostorskih planov pa ni bila več dovoljena, je zakonodajalec kot prehodno ureditev sprejel 29. člen ZPNačrt-B/57, po
katerem je bila občinam, ki še niso sprejele OPN, do 1. 1. 2015
dopuščena manjša širitev območja stavbnih zemljišč. Vlada je
uveljavitev posebnega postopka za širjenje območja stavbnih
zemljišč utemeljila z navedbami, da posamezne občine še kar
nekaj časa ne bodo sprejele OPN, kar bi lahko močno upočasnilo razvoj dejavnosti ali pa celo povzročilo selitev posameznih
podjetij z obstoječih lokacij. S sprejetjem ZPNačrt-C je bila širitev območja stavbnih zemljišč dopuščena tudi občinam, ki so
že sprejele OPN. Skupina poslank in poslancev je v predlogu
ZPNačrt-C navedla, da je 29. člen ZPNačrt-B/57 izključujoč
in da se s pomanjkanjem stavbnih zemljišč za opravljanje dejavnosti soočajo tudi občine, ki so že sprejele OPN. Občine in
investitorji naj bi bili zato postavljeni v neenakopraven položaj.
12. Pri pripravi odločitev o prostorskem razvoju morajo
občine uskladiti številne interese in potrebe različnih subjektov
oziroma dejavnosti v prostoru ter oblikovati pravne režime za
varovanje in smotrno rabo prostora. Za zakonodajno urejanje
področja prostorskega načrtovanja je značilno, da opredeljuje
(1) namen in vsebino prostorskih aktov ter (2) postopek njihove
priprave, vključno s subjekti, ki v tem postopku sodelujejo.
13. Na podlagi izpodbijanega 29. člena ZPNačrt-B sprejme občinski svet odločitev o širitvi območja stavbnih zemljišč
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s sklepom (drugi odstavek 29. člena ZPNačrt-B). Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja namenske
rabe prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša (četrti odstavek 29. člena ZPNačrt-B). Z 29. členom ZPNačrt-B je
zakonodajalec opredelil postopek prostorskega načrtovanja, ki
v bistvu pomeni možnost spreminjanja občinskega prostorskega akta, ki določa namensko rabo prostora, in to po drugačnem
postopku, kot je veljal za sprejetje takega akta. Po mnenju
pobudnikov so v tem postopku opuščeni mnogi do sedaj uveljavljeni standardi prostorskega načrtovanja. Eden izmed takšnih
standardov prostorskega načrtovanja je sodelovanje oziroma
udeležba javnosti. Izpodbijani 29. člen ZPNačrt-B je zato po
mnenju pobudnikov v neskladju z določbami Aarhuške konvencije – mednarodne pogodbe, katere namen je spodbujanje
razvoja participativne demokracije v okoljskih zadevah.
Sodelovanje javnosti po Aarhuški konvenciji
14. Aarhuška konvencija priznava pravico vsakogar, da
živi v okolju, primernem za njegovo zdravje in blaginjo, ter
hkrati dolžnost, da sam in skupaj z drugimi varuje in izboljšuje
okolje za sedanje in prihodnje generacije (sedma alineja preambule Aarhuške konvencije).5 Temelji na predpostavki, da
boljši dostop do informacij in udeležba javnosti pri odločanju
na področju okolja povečujeta kakovost in izvajanje odločitev,
prispevata k ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih, dajeta javnosti možnost, da izraža svoje interese, in omogočata
organom javne oblasti, da jih ustrezno upoštevajo (deveta
alineja preambule). Za uveljavitev navedene pravice oziroma
izpolnjevanje dolžnosti ureja Aarhuška konvencija pravico do
dostopa do okoljskih informacij, pravico do sodelovanja pri
okoljskem odločanju in pravico do pravnega varstva za zaščito
prej navedenih pravic oziroma za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in organov javne oblasti, ki kršijo
okoljsko pravo. Navedeni trije sklopi pravic tvorijo t. i. tri stebre
Aarhuške konvencije.
15. Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju javnih
oblasti, ki predstavlja drugi steber Aarhuške konvencije, je v
konvenciji urejeno na treh ravneh. Aarhuška konvencija določa sodelovanje javnosti pri odločanju o konkretnih posegih v
okolje (6. člen), pri pripravi načrtov, programov in politik v zvezi
z okoljem (7. člen) ter pri pripravi izvršilnih predpisov oziroma
splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov, ki
lahko pomembno vplivajo na okolje (8. člen).
16. Najbolj podrobno so v Aarhuški konvenciji urejene
obveznosti javnih oblasti in pravice javnosti v okviru sodelovanja pri odločanju o konkretnih posegih v okolje. Določbe o
sodelovanju javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi
z okoljem so manj podrobne. Skladno s 7. členom Aarhuške
konvencije se glede zagotavljanja udeležbe javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem uporabljajo tretji,
četrti in osmi odstavek 6. člena Aarhuške konvencije.6 Za sodelovanje javnosti pri politikah, ki se nanašajo na okolje, in za
5 Aarhuška konvencija je bila sprejeta v okviru Evropske komisije Organizacije združenih narodov za Evropo (v nadaljevanju
UNECE) 25. 6. 1998 na četrti ministrski konferenci Okolje za Evropo v Aarhusu. Veljati je začela 30. 10. 2001. V okviru UNECE je bil
na sestanku pogodbenic Aarhuške konvencije 21. 5. 2003 v Kijevu
podpisan tudi Protokol o registru izpustov in prenosov onesnaževal,
27. 5. 2005 v Almatyju pa sprememba Aarhuške konvencije (avtentična besedila navedenih dokumentov v angleškem, francoskem
in ruskem jeziku ter uradni in neuradni prevodi v druge jezike so
objavljeni na spletnih straneh UNECE <http://www.unece.org/>).
6 Tretji odstavek 6. člena Aarhuške konvencije: »Zagotoviti je
treba ustrezno časovno obdobje za posamezne faze pri udeležbi
javnosti, da je na voljo dovolj časa za obveščanje javnosti v skladu
z drugim odstavkom tega člena in da se javnost lahko pripravi in
učinkovito sodeluje pri okoljskem odločanju.«
Četrti odstavek 6. člena Aarhuške konvencije: »Pogodbenica
zagotovi udeležbo javnosti že na začetku odločanja, ko so še vse
možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje.«
Osmi odstavek 6. člena Aarhuške konvencije: »Pogodbenica
zagotovi, da se pri odločitvah ustrezno upošteva izid udeležbe
javnosti.«
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sodelovanje javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov oziroma
splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov, ki
lahko pomembno vplivajo na okolje, je Aarhuška konvencija
najmanj podrobna in določa (le), da si morajo pogodbenice prizadevati zagotoviti ustrezne možnosti za sodelovanje javnosti
pri pripravi teh aktov.
Presoja 29. člena ZPNačrt-B
17. Na podlagi 8. člena Ustave morajo biti zakoni in
drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe se uporabljajo neposredno. Skladno z drugim odstavkom 153. člena Ustave morajo biti zakoni v skladu s splošno
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral Državni zbor, podzakonski
predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Ustavno sodišče je na podlagi druge
alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno odločati o
skladnosti zakonov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
18. Državni zbor je Aarhuško konvencijo ratificiral s
sprejetjem MKDIOZ. Ustavno sodišče je do sedaj presojalo
skladnost izpodbijanih predpisov z njenimi določbami v dveh
zadevah. Z odločbo št. U-I-406/06 z dne 29. 3. 2007 (Uradni
list RS, št. 33/07, in OdlUS XVI, 23) je razveljavilo del petega
odstavka 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 79/06 – ZKL-A), ki je
za načrt prostorskih ureditev izključeval postopek priprave in
njegovega sprejetja po predpisih o urejanju prostora, čeprav se
je štel za državni lokacijski načrt. Ker je taka določba onemogočala tudi sodelovanje javnosti, je Ustavno sodišče odločilo, da
je v neskladju z Aarhuško konvencijo. V odločbi št. U-I-386/06
z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in OdlUS XVII, 11)
je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo – ZON) z 8. členom Aarhuške konvencije in posledično z
Ustavo, ker ni urejal sodelovanja javnosti v postopku priprave
podzakonskih aktov, ki so se izdajali na podlagi nekaterih njegovih določb in bi lahko pomembno vplivali na okolje. Ustavno
sodišče je v navedeni odločbi sprejelo stališče, da bi moral
zakonodajalec v zakonu, ki organu izvršilne oblasti nalaga
izdajo izvršilnih predpisov s področja varstva okolja, določiti
tudi procesna pravila za učinkovito vključitev javnosti v pripravo
teh predpisov.
19. V obravnavani zadevi Ustavno sodišče presoja, ali je
postopek priprave in sprejetja sklepov o dopustni manjši širitvi
območja stavbnih zemljišč, kot ga ureja 29. člen ZPNačrt-B, v
skladu z Aarhuško konvencijo. Skladno z drugim odstavkom
29. člena ZPNačrt-B se navedeni postopek začne na pobudo zainteresiranega investitorja. V postopku do obravnave in
sprejetja sklepa na občinskem svetu mora občina preveriti, ali
predlagana širitev območja stavbnih zemljišč izpolnjuje pogoje
iz prvega odstavka 29. člena ZPNačrt-B. Udeležba javnosti
v postopku priprave sklepa o dopustni manjši širitvi območja
stavbnih zemljišč ni predpisana.
20. V nadaljevanju je Ustavno sodišče presojalo, kakšna
je narava sklepov iz 29. člena ZPNačrt-B – ali gre za načrte in
programe v zvezi z okoljem iz 7. člena Aarhuške konvencije
oziroma za izvršilne predpise ali splošno veljavne pravno obvezujoče normativne akte, ki lahko pomembno vplivajo na okolje,
iz 8. člena Aarhuške konvencije.
21. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja
namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi
nanaša (četrti odstavek 29. člena ZPNačrt-B). Ker imajo prostorski akti, ki določajo namensko rabo prostora v Republiki
Sloveniji, naravo predpisa, ima tudi sklep o širitvi območja
stavbnih zemljišč iz 29. člena ZPNačrt-B, upoštevaje vsebino, ki jo ureja, in ne glede na njegovo poimenovanje, enako
naravo kot prostorski akt, ki določa namensko rabo prostora.
Glede na navedeno bi lahko sklepe iz 29. člena ZPNačrt-B, ki
določajo namensko rabo prostora, šteli za splošno veljavne
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pravno obvezujoče normativne akte iz 8. člena Aarhuške
konvencije. Vendar je pri odločitvi, kakšne vrste akti so prostorski akti, ki določajo namensko rabo prostora, vključno s
sklepi iz 29. člena ZPNačrt-B, bistven vsebinski ne (samo)
formalni kriterij.7
22. Prostorski akti, ki urejajo namensko rabo občinskega
prostora, določajo okvire za politiko poseganja v prostor in pomenijo izhodišče za izvedbeno prostorsko načrtovanje oziroma
za posege v prostor. Poleg tega z načrtovanjem posegov v prostor vplivajo na posamezne dele okolja (voda, zrak, tla, rastline,
živali itd.). Vse to velja tudi za sklepe iz 29. člena ZPNačrt-B, ki
skladno s četrtim odstavkom 29. člena ZPNačrt-B nadomeščajo
občinske prostorske akte, ki določajo območja namenske rabe
prostora v delu, na katerega se nanašajo, in pomenijo izhodišče za gradnjo posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno
zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih
ali športnih dejavnosti. Ustavno sodišče je zato štelo sklepe iz
29. člena ZPNačrt-B za načrte in programe v zvezi z okoljem
iz 7. člena Aarhuške konvencije.8
23. Iz 7. člena Aarhuške konvencije izhaja dolžnost
pogodbenic, da zagotovijo pregledno in pravično udeležbo
javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem. Pri
tem morajo pogodbenice ob uporabi tretjega odstavka 6. člena Aarhuške konvencije zagotoviti ustrezno časovno obdobje
za posamezne faze pri udeležbi javnosti, da je na voljo dovolj
časa za obveščanje javnosti v skladu z drugim odstavkom
6. člena Aarhuške konvencije in da se javnost lahko pripravi
in učinkovito sodeluje pri okoljskem odločanju. Na podlagi
četrtega odstavka 6. člena Aarhuške konvencije morajo zagotoviti udeležbo javnosti že na začetku odločanja, ko so še vse
možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje, skladno
z osmim odstavkom 6. člena Aarhuške konvencije pa, da se
pri odločitvah ustrezno upošteva izid udeležbe javnosti.
24. Skladno z drugim odstavkom 153. člena v zvezi z
8. členom Ustave 7. člen Aarhuške konvencije zavezuje zakonodajalca pri sprejemanju zakonov. Zato bi moral v zakonu,
s katerim je občinam omogočeno sprejemanje odločitev o namenski rabi njihovega prostora, določiti postopkovna pravila
za učinkovito vključitev javnosti v pripravo takih odločitev. Ker
v postopku priprave sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
po 29. členu ZPNačrt-B udeležba javnosti ni urejena, je navedeni člen v neskladju s 7. členom Aarhuške konvencije in
posledično z drugim odstavkom 153. člena Ustave (1. točka
izreka).
25. Pri ugotovljeni protiustavnosti 29. člena ZPNačrt-B
gre za primer, ko zakonodajalec določenega vprašanja, ki bi
ga moral urediti, ni uredil, zato je Ustavno sodišče sprejelo
ugotovitveno odločbo (prvi odstavek 48. člena ZUstS). Na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je Ustavno sodišče
7 Tudi Odbor za presojo skladnosti Aarhuške konvencije (Compliance Committee), ki so ga pogodbenice ustanovile na podlagi 15. člena Aarhuške konvencije in je pristojen za
razlago konvencije, ocenjuje, da je pri presoji, za kakšne akte
gre po Aarhuški konvenciji, bistven vsebinski kriterij (npr. poročilo ECE/MP.PP/2008/5/Add.6 z dne 4. 4. 2008 v zadevi
ACCC/C/2006/16, poročilo ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.2 z dne
24. 8. 2011 v zadevi ACCC/C/2008/27, obe poročili sta dostopni na
spletnih straneh UNECE <http://www.unece.org/>, glej tudi v Case
Law of the Aarhus Convention Compliance Committee, 2004–2011,
Second Edition, 2011, dostopno na <http://www.unece.org/>).
8 Aarhuška konvencija pomena izrazov načrti in programi v
zvezi z okoljem ne določa. Odbor za presojo skladnosti Aarhuške
konvencije je akte, ki določajo rabo zemljišč za določene dejavnosti
v zadevi ACCC/C/2004/8 (poročilo ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1
z dne 10. 5. 2006) oziroma načrtovanje posamezne dejavnosti na določenem območju v zadevi ACCC/C/2005/12 (poročilo
ECE/MP.PP/C.1/2007/4/Add.1 z dne 31. 7. 2007), uvrstil med načrte in programe v zvezi z okoljem, za katere velja 7. člen Aarhuške
konvencije (poročili sta dostopni na <http://www.unece.org/>, glej
tudi v Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee,
2004–2011).
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določilo tudi način izvršitve odločbe. Upoštevaje razloge zanjo
je izpeljava postopka za pripravo in sprejetje sklepa o manjši
širitvi območja stavbnih zemljišč po 29. členu ZPNačrt-B do
1. 1. 2015 (prvi odstavek 29. člena ZPNačrt-B) prepovedana
(2. točka izreka). Ker je v prosti presoji zakonodajalca, ali bo
uredil v pravnem redu poseben postopek za pripravo in sprejetje aktov o manjših širitvah območij stavbnih zemljišč, Ustavno
sodišče ni določilo roka za odpravo ugotovljene protiustavnosti
(drugi odstavek 48. člena ZUstS). Če pa se bo zakonodajalec
odločil urediti tak postopek, mora pri tem upoštevati razloge iz
te odločbe glede sodelovanja javnosti.
26. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijanega 29. člena ZPNačrt-B že iz navedenih razlogov,
drugih zatrjevanih protiustavnosti 29. člena ZPNačrt-B oziroma
postopkov sprejemanja 29. člena ZPNačrt-B ni presojalo.
Presoja PoDZ-1
27. Pobudniki izpodbijajo tudi ureditev zakonodajnega
postopka po PoDZ-1. Menijo, da PoDZ-1 ne ureja sodelovanja
javnosti pri pripravi zakonov, ki pomembno vplivajo na okolje,
skladno z 8. členom Aarhuške konvencije.
28. PoDZ-1 ima v delu, ki se nanaša na zakonodajni postopek, naravo splošnega pravnega akta z eksternim učinkom,
torej predpisa. V hierarhiji pravnih aktov ima položaj zakona
(tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-40/96 z dne 3. 4. 1997,
Uradni list RS, št. 24/97, in OdlUS VI, 46). Zato je Ustavno sodišče pristojno za presojo njegove skladnosti z Ustavo. Očitki
o neskladnosti PoDZ-1 z Aarhuško konvencijo se nanašajo na
zakonodajni postopek.
29. Sodelovanje javnosti se po Aarhuški konvenciji nanaša na udeležbo pri pripravi odločitev organov javnih oblasti.9 Ta
pojem po Aarhuški konvenciji ne vključuje organov in institucij,
kadar delujejo v zakonodajni ali sodni pristojnosti. V preambuli
Aarhuške konvencije so pogodbenice konvencije sicer izrazile
željo, da je preglednost zaželena v vseh vejah oblasti, in pozvale zakonodajna telesa, naj pri svojih postopkih uresničujejo
načela Aarhuške konvencije (enajsta alineja preambule). Vendar je glede na opredelitev pomena izraza organ javne oblasti
jasno, da določbe Aarhuške konvencije, ki urejajo sodelovanje
javnosti, ne zavezujejo organov, kadar delujejo v zakonodajni
oziroma sodni pristojnosti. Zato ureditev zakonodajnega postopka po PoDZ-1, kolikor pri pripravi zakonov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, ne ureja udeležbe javnosti v skladu
z merili iz Aarhuške konvencije, ni v neskladju z 8. členom
Aarhuške konvencije in posledično tudi ni v neskladju z drugim
odstavkom 153. člena Ustave (3. točka izreka).
C.
30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, prvega odstavka 48. člena in drugega odstavka
40. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 46/07, 54/10
in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sod
nice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

9 Po drugem odstavku 2. člena Aarhuške konvencije, naslovljenem Pomen izrazov, pojem organ javne oblasti pomeni: »a) vlado na državni, regionalni in drugi ravni; b) fizične ali pravne osebe,
ki opravljajo javnoupravne naloge po notranji zakonodaji, vključno
s posebnimi nalogami, dejavnostmi ali storitvami v zvezi z okoljem;
c) vse druge fizične ali pravne osebe, ki imajo javna pooblastila ali
naloge ali opravljajo javne storitve v zvezi z okoljem pod nadzorom
organa ali osebe iz pododstavka a) ali b); d) institucije katere koli
organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje iz 17. člena,
ki je pogodbenica te konvencije. Ta izraz pa ne vključuje organov
ali institucij, kadar delujejo v sodni ali zakonodajni pristojnosti;«.
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AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Litija

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Litija

Na podlagi 4. člena Akta o metodologiji za obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 61/12, 64/12 – popr., 66/13, 17/14) v povezavi s
četrtim odstavkom 526. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 17/14) ter soglasja Agencije za energijo k omrežnini
za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom
ter drugim elementom omrežnine, št. 221-1/2014-18/429, z dne
3. 10. 2014, družba Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije
d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, kot izvajalec gospodarske javne
službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Litija, izdaja

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za
meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Litija na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Istrabenz plini,
plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino
na mesec znašajo:

– od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014
CDKi

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost

Enota

[Sm3 /leto]

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0–200
201–500
501–1.500
1.501–2.500
2.501–4.500
4.501–10.000
10.001–30.000
30.001–70.000
70.001–100.000
100.001–200.000
200.001–600.000
600.001–1.000.000
1.000.001–5.000.000
5.000.001–15.000.000
Nad 15.000.001

Pavšal
(CFP)
[EUR]
brez DDV
z DDV
2,1000
2,5620
5,4500
6,6490
5,4500
6,6490
5,4500
6,6490
5,4500
6,6490
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Tarifna postavka – za mesec
Moč
Zmogljivost
(CFM)
(CFZ)
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV

0,4850
0,4850
0,4850
0,4850

0,5917
0,5917
0,5917
0,5917

0,0000
0,6550
0,6550
0,6550
0,6550
0,6550
0,6550

0,0000
0,7991
0,7991
0,7991
0,7991
0,7991
0,7991

Poraba
(CVP)
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
0,1980
0,2416
0,1528
0,1864
0,1528
0,1864
0,1528
0,1864
0,1528
0,1864
0,1135
0,1385
0,1135
0,1385
0,1135
0,1385
0,1135
0,1385
0,0951
0,1160
0,0951
0,1160
0,0951
0,1160
0,0385
0,0470
0,0191
0,0233
0,0191
0,0233

– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
CDKi

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost

Enota

[Sm3 /leto]

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0–200
201–500
501–1.500
1.501–2.500
2.501–4.500
4.501–10.000
10.001–30.000
30.001–70.000
70.001–100.000
100.001–200.000
200.001–600.000
600.001–1.000.000
1.000.001–5.000.000
5.000.001–15.000.000
Nad 15.000.001

Pavšal
(CFP)
[EUR]
brez DDV
z DDV
2,300
2,8060
5,8500
7,1370
5,8500
7,1370
5,8500
7,1370
5,8500
7,1370
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Tarifna postavka – za mesec
Moč
Zmogljivost
(CFM)
(CFZ)
[EUR/kW]
[EUR/(Sm3/dan)]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV

0,5450
0,5450
0,5450
0,5450

0,6649
0,6649
0,6649
0,6649

0,0000
0,6950
0,6950
0,6950
0,6950
0,6950
0,6950

0,0000
0,8479
0,8479
0,8479
0,8479
0,8479
0,8479

Poraba
(CVP)
[EUR/Sm3]
brez DDV
z DDV
0,1980
0,2416
0,1528
0,1864
0,1528
0,1864
0,1528
0,1864
0,1528
0,1864
0,1135
0,1385
0,1135
0,1385
0,1135
0,1385
0,1135
0,1385
0,0960
0,1171
0,0960
0,1171
0,0960
0,1171
0,0385
0,0470
0,0191
0,0233
0,0191
0,0233
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3. člen

Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
2014
Tarifna postavka za meritve

2015

[EUR]

[EUR]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni
lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

2,492

3,0402

2,542

3,1012

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni
lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje
in umerja

VU

1,562

1,9056

1,594

1,9447

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni
lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,781

0,9528

0,797

0,9723

4. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2014 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM 01/2014-15-ZPLI
Koper, dne 9. septembra 2014
EVA 2014-2430-0097
Istrabenz plini,
plini in plinske tehnologije d.o.o.
Predsednik uprave
mag. Dario Šik l.r.

3192.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 2014

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, september 2014
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu septembra 2014 v primerjavi z
avgustom 2014 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra
2014 je bil –0,006.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca septembra 2014 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2014 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,011.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2014 v primerjavi z avgustom 2014 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do septembra 2014 je bil 0,006.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do septembra 2014 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra
2014 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,003.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do septembra 2014 v primerjavi s povprečjem
leta 2013 je bil 0,002.
Št. 9621-151/2014/5
Ljubljana, dne 21. oktobra 2014
EVA 2014-1522-0030
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
CELJE
3193.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija – skrajšani postopek

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl.US) in 10. ter 32. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je
župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Glazija – skrajšani postopek
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Območje Lave v Celju, Šolskega centra Celje, prostorsko določa Odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS,
št. 31/84, 27/90, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96,
78/01, 54/02, 110/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09).
(2) Na območju se nahajajo objekti potrebni za delovanje
navedene ustanove, izgrajeni v času njenega delovanja na tej
lokaciji. Te objekte je zaradi normalnega razvoja dejavnosti potrebno dograjevati, rekonstruirati, vzdrževati, nekatere objekte
pa tudi odstraniti. Veljavni prostorski akt podaja predvsem obstoječ stanje in pogoje za novogradnje, do navedenih posegov
pa se natančno ne opredeljuje. Z nameravano spremembo
želi Mestna občina Celje omogočiti prenovo, rekonstrukcijo
ter dogradnjo teh objektov, izključno za namene obstoječe
dejavnosti.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen
in ureditveno območje
(1) Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija je določitev pogojev za objekte na zemljišču s parc. št. 672/3, 672/5,
k.o. Celje in del 1139/48, k.o. Ostrožno.
(2) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi
parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni
list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje na podlagi četrtega odstavka
58. člena ZPNačrt, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti
okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta
poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine

srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS,
št. 31/84, 27/90, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96,
78/01, 54/02, 110/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09).
4. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega akta vodi Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Mariborska
c. 88, Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu s 53. in
54. členom ZPNačrt v roku 15 dni podajo smernice k osnutku
in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. člen
roki za postopek sprejemanja
Spremembe prostorskega akta se nanašajo samo
na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53. in
54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) potekajo po skrajšanem
postopku. Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice
in mnenja v 15 dneh.
6. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
(1) Pobudnik in investitor spremembe prostorskega akta
je Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Celje.
(2) Geodetski načrt za izdelavo podrobnega načrta mora
biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
(3) Po končanem postopku je investitor dolžan predati
pripravljavcu (Mestni občini Celje) po dva izvoda elaborata
v tiskani in digitalni obliki, ki zagotavlja kompatibilnost z GIS
MOC.
7. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani
http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-1/2014
Celje, dne 2. oktobra 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Šmartno v Rožni dolini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju,
v povezavi z 61. a členom, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl.
US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel

Uradni list Republike Slovenije
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89 s spremembami in dopolnitvami).
4. člen

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Šmartno
v Rožni dolini
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema
staro vaško naselje s cerkvijo, pokopališčem in podružnično
šolo, ter novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje
je dolgoročno opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V
sklopu opredeljenih ureditvenih območij stavbnih zemljišč
v veljavnem PA je možna dopolnilna stanovanjska gradnja,
izven teh pa se sicer po planu opredeljena nezazidana
stavbna zemljišča varujejo za usmerjeno gradnjo in so opredeljena kot kmetijska.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj
predmetnega ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi
ureditvenimi pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno
pa kot stavbna zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega
prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje.
Razlog za spremembe in dopolnitve prostorskega akta
je namera pobudnika, da na zemljišču legalizira zgrajene
objekte in določi pogoje urejanja tega območja.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen
in ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je novo ureditveno območje s parcelno številko 111/1, 111/2, k.o. Šmartno, namenjeno umestitvi novega stanovanjskega objekta ob
upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter
veljavnih normativov. Za navedeni predvideni poseg predhodno potrebni pridobiti tudi geološko mnenje.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi
parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na
pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990
za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
(Uradni list RS, št. 86/01).
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:

način pridobitve strokovnih rešitev
Rokovno je priprava prostorskega akta vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem in
se predvidoma zaključi v letu 2015.
Postopek priprave in sprejemanja dopolnitve prostorskega akta vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik. Nosilci
urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg
Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Investitor sprememb in dopolnitev prostorskega akta je
pobudnik Marjan Apotekar, Šmartno v Rožni dolini.
6. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 020-301/2014
Celje, dne 28. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

CERKNICA
3195.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Cerknica – spremembe št. 3

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in
17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10),
je Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 11. 9.
2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Cerknica – spremembe št. 3

Št.

2. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) Besedilo Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica – spremembe št. 3 obsega
poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega
načrta Občine Cerknica
III. Končne določbe
(2) Kartografski del Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica – spremembe št. 3
vsebuje naslednje liste, s katerimi se nadomesti istoimenske
liste iz kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta
Občine Cerknica:
– lista 3 in 5 strateškega dela,
– pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske
rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v
merilu 1: 50000,
– listi 6 (D2218), 8 (D2220), 9 (E2211), 11 (E2213),
13 (D2226), 14 (D2227), 16 (D2229), 17 (D2230), 18 (E2221),
19 (E2222), 20 (E2223), 22 (D2235), 23 (D2236), 24 (D2237),
25 (D2238), 26 (D2239), 27 (D2240), 28 (E2231), 29 (E2232),
30 (D2245), 31 (D2246), 32 (D2247), 33 (D2248), 34 (D2249),
35 (D2250), 36 (E2241), 37 (E2242), 38 (D2106), 39 (D2107),
40 (D2108), 42 (D2210), 43 (E2101), 44 (E2102), 45 (E2103),
47(D2118), 48 (D2119), 49 (D2120), 50 (E2111), 51 (E2112)
in 52 (D2129) s prikazom območij namenske rabe prostora
ter območij funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 1:5000,
– listi 6 (D2218), 8 (D2220), 9 (E2211), 11 (E2213),
13 (D2226), 14 (D2227), 16 (D2229), 17 (D2230), 18 (E2221),
19 (E2222), 20 (E2223), 23 (D2236), 24 (D2237), 25 (D2238),
26 (D2239), 27 (D2240), 28 (E2231), 29 (E2232), 31 (D2246),
32 (D2247), 33 (D2248), 34 (D2249), 35 (D2250), 36 (E2241),
38 (D2106), 39 (D2107), 40 (D2108), 43 (E2101), 44 (E2102),
1
2
3
4
5
6
7
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
odprti prostor
K1
/
619,90
/
/
CJ 01/1
K2
/
2610,42
/
/
K1
/
200,33
/
/
CJ 01/2 K2
/
358,93
/
/
G
/
2432,59
/
/
K1
/
122,05
/
/
CJ 01 CJ 01/3 K2
/
43,74
/
/
G
/
24,54
/
/
K1
/
22,74
/
/
CJ 01/4
K2
/
15,17
/
/
K1
/
7,64
/
/
CJ 01/5 K2
/
45,42
/
/
G
/
2,84
/
/
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47(D2118), 48 (D2119), 49 (D2120), 50 (E2111), 51 (E2112)
in 52 (D2129) s prikazom objektov gospodarske javne infrastrukture ter območja funkcionalnih in prostorskih enot v merilu
1:5000.
(3) Priloge.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 48/12, 58/13, 1/14) – spremembe št. 3.
(2) Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega
načrta Občine Cerknica – spremembe št. 3 je izdelala RRD,
Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta
14/13.
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II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNICA
3. člen
V besedilu točke (1) 50. člena se črta točka 6., ostale
točke pa se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
(1) Točka 4 uvodnih pojasnil pri preglednici 5 (Prikaz
členitve občine na EUP in podEUP) v 52. členu se spremeni,
tako da se glasi:
„4 – obveznost izdelave državnega prostorskega načrta
ali občinskega podrobnega prostorskega načrta:
DPN – izdelan državni prostorski načrt,
OPPN – izdelan občinski podrobni prostorski načrt,
OPPN – del – izdelan občinski podrobni prostorski načrt
za del območja EUP oziroma podEUP
OPPN* – predviden občinski podrobni prostorski načrt;“
(2) V preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP) v 52. členu se spremenijo določila pri posameznih EUP
oziroma podEUP, in sicer:
(2.1) Pri EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL |
CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake CJ 01/1,
CJ 01/2, CJ 01/3, CJ 01/4, CJ 01/5, BL 01/1, BL 02, BL 04, BP
01/1, BP 02, DJ 01/1, GJ 04/1, GJ 05, GJ 06, GJ 09, GI 03, GI
04/2, GR 02/2, GR 14, GR 16, GR 17, LA 01, LI 01, LI 02, LI
09, LI 11, MR 01/1, MR 01/3, MR 04, MR 08, MR 09, OT 01, ZE
01, ZE 02, ZE 03/1, ŽE 02/1, ŽE 04, ŽE 05 in ŽE 11), NIŽINSKI
DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
(oznake CP 01, CE 10, CE 14, CE 28, CE 32/1, CE 42/1, CE
42/4, CE 43/1, CE 50/1 in CE 50/3), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC (oznake RK 01, RK 02, RK 03,
RK 05, RK 09, RK 10, IS 02, IS 03/1, IS 03/3, IS 07/1, RA 01/1,
RA 01/3, RA 09, RA 12, RA 13/2, RA 15, RA 32, RA 34, RA 37,
RA 38/2, RA 39, RA 43/1, RA 47, RA 57, UN 05/1, UN 06, UN
09, UN 10, UN 13/1, UN 17 in UN 19), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN (oznaki RŠ 01/1 in RŠ 01/2),
HRIBOVITI DEL | SLIVNICA (oznaka SI 01), HRIBOVITI DEL
| VIDOVSKO HRIBOVJE (oznake VH 01, BJ 01, BG 04, BG
06/2, BG 11/1, BG 16, BZ 01/1, BZ 02/1, BZ 03, BR 01/1, CA
04, CA 05, CA 07, DB 02, DB 04, DO 02/1, DO 02/2, GA 01,
GO 01/1, GO 01/3, GO 02, GO 03, HB 01, JE 01, KO 01, KA
01, KR 01, KU 01, KI 01, MA 01, OS 01, OS 04, PI 01, PR 01,
PS 01, PN 01, RV 01, RV 02, RE 01, RU 01, SU 01, ST 01, SV
01/1, SV 03, SV 04, ŠV 02, TB 02 in ZA 01) ter HRIBOVITI DEL
| MENIŠIJA (oznaka ME 01) se spremenijo površine (stolpec 5):
8

9

10

11

12

13

14

15

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

150. člen
150. člen
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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1
Bločice

Št.

2
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3

4

BL 01 BL 01/1 SKs

/

BL 02

SKs

/

SS

OPPN*

/

BL 04/ BL 04/1
Bloška polica

BP 01 BP 01/1 SKs

/

BP 02/1 CUv

/

BP 02/2 SKs

/

BP 02

Dolenje Jezero
DJ 01 DJ 01/1 CUv OPPN*
Gorenje Jezero
GJ 04 GJ 04/1 SKs

/

GJ 05

/

SS

/

GJ 06

/

SKs

/

GJ 09
Goričice

/

LN

/

GI 03

/

SKs

/

SS

/

GI 04 GI 04/2
Grahovo

GR 02 GR 02/2 CUv

/

GR 14

/

SS

/

GR 16

/

SKs

/

GR 17

/

SKs

/

Laze pri Gorenjem Jezeru
LA 01

/

SKs

/

LI 01

/

SKs

/

LI 02

/

SKs

/

LI 09

/

SKs OPPN*

LI 11

/

Lipsenj

Ak

/

Martinjak
MR 01
MR 04

5
6,25
6,25
3,12
3,12
1,4
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6
U1/1/3
U1/2/2
U2/2

4,82
4,82
0,82
0,82
1,15
1,15

U1/2/2

14,58

U2/2

2,2
2,2
1,51
1,51
0,68
0,68
3,24
5,89
5,89
1,87
1,62
1,62
0,34
1,4
1,4
0,29
0,29
2,03
2,03
2,99
2,99
1,07
1,07
3,65
0,9
0,9

U1/2/2

U1/2/3

U1/2/3
U1/2/3
U1/2/3
U1/3/2
U1/2/3
U1/2/3
U1/2/2
U1/2/3
U1/2/2
U1/2/3

U1/1/3

U1/1/3
U1/2/2
U2/2
U1/4

/
/

3,25
3,25
1,46
1,77

U1/1/2
U/1/2/3

/

1,62

U1/2/3

MR 01/1 CUv

/

MR 01/3 ZDs
/
SS

U1/1/2

MR 08

/

SKs

MR 09
Otok

/

BTn OPPN*

4,90

U2/2

OT 01

/

SKs

/

3,44
3,44

U1/1/3

ZE 01

/

SKs

/

ZE 02

/

SKs

/

ZE 03 ZE 03/1 SKs

/

Zelše

5,32
5,32
1,22
1,22
2,24
2,24

U1/2/1
U1/2/2
U1/2/3

7
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A5
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1

8

9

0,45

20

0,4

30

0,4

30

0,45

15

0,4

30

A5
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A4/2
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A5
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A4/1
A1/1/3
A1/1/2
A4/1
A5
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
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11

12

13

14

15

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

2

2

0

1

/

1

1

1

1

/

1

1

1

1

/

1

1

1

1

/

1

1

1

1

/

1

1

0

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

2

2

2

1

/

1

0

0

1

/

1

1

2

1

/
/

1
2

1
2

2
2

1
1

/

1

1

2

1

2

2

2

2

/

1

1

0

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P + 1 + M
152. člen
(K) + P
101. člen
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
103. člen

0,4

30

0,35

30

0,4

30

/

/

0,4

30

0,35

30

0,45

15

0,35

30

0,4

30

0,4

30

0,45

20

0,45

20

0,4
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0,4
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0,5

10

0,2
0,35

/
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0,4
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0,45

20

0,4

30

0,4

30

0,4

30

(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P
162. člen
(K) + P + 1 + M
163. člen
(K) + P
(K) + P + 1 + M 163. člen
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
108. člen
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 1 + M
(K) + P
110. člen
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
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1
2
Žerovnica

3

4

Št.

5

6

7

8

A1/1/1
0,4
A4/1
ŽE 04
/
ZDd
/
1,04
/
/
/
A1/1/1
1,75
ŽE 05
/
CUv
/
U1/2/1
0,45
1,75
A4/1
A1/1/1
0,69
ŽE 11
/
Ak
/
U1/4
0,4
0,69
A4/1
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
odprti prostor
/
K1
/
62,39
/
/
/
CP 01
/
K2
/
122,66
/
/
/
/
G
/
161,9
/
/
/
Cerknica
CE 10
/
SS
/
1,85
U1/1/2 A1/1/1
0,4
CE 14
/
CUu
/
1,18
U1/3/2
A3
0,45
CE 28
/
SS
/
3,69
U1/2/3 A1/1/1 0,35
CE 32 CE 32/1 SS
/
16,73
U1/3/1 A1/1/2 0,35
A1/1/1
7,13
CE 42/1 SKs
/
U1/2/3
0,4
7,13
CE 42
A4/1
CE 42/4 ZDv
/
0,28
/
/
/
CE 43 CE 43/1 SS
/
0,37
U1/2/3 A1/1/3 0,35
CE 50/1 SS
/
6,27
U1/2/3 A1/1/1 0,35
CE 50
CE 50/3 ZDv
/
0,28
/
/
/
NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
odprti prostor
/
K2
/
191,34
/
/
/
RK 01
/
G
/
274,11
/
/
/
RK 02
/
K2
/
10,74
/
/
/
/
K1
/
15,14
/
/
/
RK 03
/
K2
/
150,33
/
/
/
/
G
/
73,57
/
/
/
/
K1
/
154,00
/
/
/
RK 05
/
K2
/
256,74
/
/
/
/
G
/
60,33
/
/
/
RK 09
/
G
/
8,9
/
/
/
A4/2
49,02
RK 10
/
PC
/
U1/3/2
/
49,02
A4/3
Ivanje Selo
A1/1/1
3,97
IS 02
/
SKs
/
U1/2/3
0,4
3,97
A4/1
A1/1/1
3,33
IS 03 IS 03/1 SKs
/
U1/2/3
0,4
3,33
A4/1
A1/1/1
0,34
IS 03 IS 03/3 CDp
/
U1/2/2
0,3
0,34
A4/1
A1/1/1
2,12
IS 07 IS 07/1 SKs
/
U1/2/3
0,4
2,12
A4/1
Rakek
A1/1/1
8,06
RA 01/1 CUv
/
U1/1/1
0,5
8,06
RA 01
A4/1
RA 01/3 ZDs
/
1,22
U1/1/1
A4/1
0,2
RA 09
/
SS
/
1,5
U1/2/3 A1/1/3 0,35
RA 12
/
SS
/
1,41
U1/2/3 A1/1/2 0,35
RA 13 RA 13/2 ZDd
/
0,27
/
/
/
RA 15
/
SS
/
5,89
U1/3/1 A1/1/2 0,35
RA 32
/
SS OPPN* 10,61
U2/2
A5
ŽE 02 ŽE 02/1 SKs

/

2,25
2,25

U1/2/1

9
30
/
15
30

/
/
/
25
15
30
30
30
/
30
30
/
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10

11

(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
/
/
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P + 1 + M
174. člen
(K) + P

/
/
/

/
/
/

(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 4
179. člen
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
/
/
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M
/
/
/

Stran

8447

12

13

14

15

1

1

2

1

/

/

/

/

1

1

2

1

1

1

0

1

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

/
1
1
/

/
1
1
/

/
1
1
/

/
1
1
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

11 m

/

/

/

/

/

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

/

2

2

2

1

1

1

2

1

1
1
1
/
1
2

1
1
1
/
1
2

2
2
2
/
1
2

1
1
1
/
1
2

30
30
30
30

10
/
30
30
/
30

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P

(K) + P + 1 + M
193. člen
(K) + P
(K) + P
/
(K) + P + 1 + M 196. člen
(K) + P + 1 + M
/
/
/
(K) + P + 1 + M 197. člen
133. člen

Stran

8448 /

1
RA 34
RA 37
RA 38
RA 39
RA 43
RA 47

Št.
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2
3
4
RA 34/1 SS
OPPN*
RA 34/2 ZS
/
SS
/
RA 38/2 ZDv
/
RA 39/1 SS
/
RA 39/2 ZDd
/
RA 43/1 SS
/
/

CDp

/

RA 57
/
O
/
Unec
UN 05 UN 05/1 IG OPPN*
UN 06/1 SS
/
UN 06
UN 06/2 ZDd
/

5
6,27
1,15
3,38
0,95
4,4
0,8
2,31

Uradni list Republike Slovenije
6

7

U2/2

A5

U1/2/3
/
U1/2/2
/
U1/2/3

A1/1/1
/
A1/1/1
/
A1/1/3
A3
A4/2
A3

2,57
2,57

U1/3/2

0,67

U1/3/2

3,27
1,4
0,48

U2/2
U2/1
U2/1

A5
A1/1/3
/
A1/1/1
3,98
UN 09
/
SKs
/
U1/2/2
3,98
A4/1
UN 10
/
SS
/
2,37
U1/3/1 A1/1/3
UN 13 UN 13/1 SS
/
4,98
U1/2/2 A1/1/1
UN 17
/
SS
/
5,68
U1/2/3 A1/1/2
UN 19
/
SS
/
1,92
U1/2/3 A1/1/3
NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
odprti prostor
K2
/
14,84
/
/
RŠ 01/1
G
/
133,21
/
/
RŠ 01
K2
/
15,81
/
/
RŠ 01/2
G
/
1775,28
/
/
HRIBOVITI DEL | SLIVNICA
odprti prostor
/
K2
/
108,86
/
/
SI 01
/
G
/
1219,88
/
/
HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
odprti prostor
/
K1
/
151,02
/
/
VH 01
/
K2
/
1897,70
/
/
/
G
/
4839,60
/
/
Bečaje
A1/1/1
2,35
BJ 01
/
SKs
/
U1/2/2
2,35
A4/1
Begunje pri Cerknici
BG 04
/
ZS
/
0,21
U1/3/2
A3
BG 06 BG 06/2 SS
/
3,57
U1/2/2 A1/1/1
A1/1/1
1,79
BG 11 BG 11/1 SKs
/
U1/2/2
1,79
A4/1
A1/1/1
BG 16
/
SKs
/
2,94
U1/2/2
A4/1
Bezuljak
A1/1/1
3,93
BZ 01 BZ 01/1 SKs
/
U1/1/1
3,93
A4/1
A1/1/1
3,26
BZ 02 BZ 02/1 SKs
/
U1/2/1
3,26
A4/1
A1/1/1
BZ 03
/
SKs
/
4,49
U1/2/2
A4/1
Brezje
A1/1/1
2,76
BR 01 BR 01/1 SKs
/
U1/2/2
2,76
A4/1

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

2

2

1
/
1
/
1

1
/
1
/
1

2
/
2
/
2

1
/
1
/
1

2

2

2

1

1

1

2

1

/
/

1
2
/

1
2
/

2
2
/

1
2
/

134. člen
0,35
/
0,35
/
0,35

30
/
30
/
30

0,4

15

/

/

0,35
/

30
/

0,4

30

0,35
0,35
0,35
0,35

(K) + P + 1 + M

/
/
/
/
/

(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 2 + M
199. člen
11 m
/
201. člen

/

1

1

2

1

30
30
30
30

139. člen
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 1 + M

/
/
/
/

1
1
1
1

2
1
1
1

1
2
2
2

1
1
1
1

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

206. člen
206. člen
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

2

1

0,2
0,35

/
30

1
1

1
1

2
2

1
1

0,4

30

1

1

2

1

0,4

30

1

1

2

1

0,45

20

/

1

1

0

1

0,4

30

/

1

1

0

1

0,4

30

/

1

1

0

1

0,4

30

/

1

1

0

1

(K) + P
213. člen
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P + 1 + M
/
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
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1
Cajnarje
CA 04
CA 05

2

5

6

7

1,93
0,06

U2/2
U1/4

/

0,11
0,11

U1/4

A5
A3
A1/1/1
A4/1

CA 07

/

Ak

/

SKs

/

3,8
3,8

U1/2/3

As

/

0,16

U1/4

DO 02/1 SKs

/

0,89
0,89

U1/2/2

DO 02/2 CDp

/

0,44
0,44

U1/2/2

SKs

/

0,67
0,67

U1/2/2

GO 01/1 SKs

/

1,41
1,41

U1/1/2

GO 01/3 ZDs

/

0,35

U1/1/2

/
/

3

4

Št.

SS OPPN*
CDv
/

8

9

0,45

15

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4
0,4

30

0,4

15

0,4

30

0,45

20

0,2

/

0,45

30

0,4

30
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10

11

Stran

8449

12

13

14

15

2
1

2
0

0
0

1
1

1

0

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

0

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

149. člen
/
220. člen
(K) + P + 1 + M
221. člen
(K) + P

Dobec
DB 02

DB 04
/
Dolenje Otave
DO 02

A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/3
A4/2

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P

Gora
GA 01

/

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Gorenje Otave
GO 01

A1/1/1
A4/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M

GO 02

/

SKs

/

2,04
2,04

U1/2/3

GO 03
Hribljane

/

SKs

/

0,91

U1/2/3

HB 01

/

SKs

/

0,94
0,94

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

0

1

/

SKs

/

1,82
1,82

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

0

1

/

SKs

/

1,47
1,47

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

0

0

1

/

SKs

/

0,93
0,93

U1/2/3

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

0

0

1

/

SKs

/

2,69
2,69

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

0

1

/

SKs

/

1,59
1,59

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

0

1

/

SKs

/

1,67
1,67

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

0

1

/

SKs

/

2,47
2,47

U1/2/1

A1/1/1
A4/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P

/

1

1

0

1

OS 01

/

SKs

/

2,96
2,96

U1/2/1

0,4

30

/

1

1

0

1

OS 04

/

SKs

/

1,21
1,21

U1/2/1

0,4

30

/

1

1

0

1

/

SKs

/

1,37
1,37

U1/2/1

0,4

30

/

1

1

0

1

Jeršiče
JE 01
Korošče
KO 01
Kranjče
KA 01
Kremenca
KR 01
Krušče
KU 01
Kržišče
KI 01
Mahneti
MA 01
Osredek
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P

Pikovnik
PI 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Stran

8450 /

Št.
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1
Pirmane

2

3

4

5

6

PR 01

/

SKs

/

1,67
1,67

U1/2/1

/

SKs

/

2,62
2,62

U1/1/2

/

SKs

/

2,7
2,7

U1/2/1

RV 01

/

SKs

/

2,94
2,94

U1/2/1

RV 02

/

SKs

/

1,82
1,82

U1/2/1

/

SKs

/

1,69
1,69

U1/2/3

/

SKs

/

2,13
2,13

U1/2/1

/

SKs

/

1,43
1,43

U1/2/1

/

SKs

/

2,94
2,94

U1/2/1

SV 01 SV 01/1 CUv

/

0,76
0,76

U1/1/1

SV 03

/

SKs

/

1,64
1,64

U1/2/1

SV 04

/

SKs

/

1,89
1,89

U1/2/3

SKs

/

3,55
3,55

U1/4

/

SKs

/

3,18
3,18

U1/2/2

/

SKs

/

0,73
0,73

U1/2/1

7
A1/1/1
A4/1

8

9

0,4

30

0,45

20

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,5

10

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4

30

0,4

30

10

11

12

13

14

15

/

1

1

0

1

226. člen

1

1

0

1

/

1

1

0

1

227. člen

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

0

1

/

1

1

2

1

/

1

1

0

1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Podslivnica
PS 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Ponikve
PN 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Ravne
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P

Reparje
RE 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Rudolfovo
RU 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Slugovo
SU 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Stražišče
ST 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Sveti Vid
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P

Štrukljeva vas
ŠV 02

/

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Topol pri Begunjah
TB 02

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Zahrib
ZA 01

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

HRIBOVITI DEL | MENIŠIJA
odprti prostor
ME 01

/

K2

/

329,96

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

G

/

3289,67

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(2.2) Pri EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL
| CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake CJ
01/1, CJ 01/2, CJ 01/3, CJ 01/4, CJ 01/5), NIŽINSKI DEL |
CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK (oznaka
CP 01), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
(oznake RK 01, RK 05 in RK 09),, NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA
UVALA | RAKOV ŠKOCJAN (oznaki RŠ 01/1 in RŠ 01/2) in
HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE (oznaka VH 01) se
doda območje namenske rabe z oznako PC:
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Št.

1
2
3
4
5
6
7
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
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Stran

8451

8

9

10

11

12

13

14

15

odprti prostor
CJ 01/1

PC

/

1,03

/

/

/

/

/

150. člen

/

/

/

/

CJ 01/2

PC

/

9,87

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CJ 01 CJ 01/3

PC

/

0,34

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CJ 01/4

PC

/

1,23

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CJ 01/5

PC

/

1,82

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
odprti prostor
CP 01

/

PC

/

1,75

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
odprti prostor
RK 01

/

PC

/

2,68

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RK 05

/

PC

/

4,49

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RK 09

/

PC

/

3,28

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
odprti prostor
RŠ 01

RŠ 01/1

PC

/

3,88

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RŠ 01/2

PC

/

2,32

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11

12

13

14

15

155. člen

1

1

1

1

155. člen

1

1

1

1

/

/

/

/

/

157. člen

1

1

1

1

157. člen

1

1

1

1

HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
odprti prostor
VH 01

/

PC

/

13,44

(2.3) EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL
| CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake DV 02,
DV 06, DV 08, DV 09, DV 10, MR 07 in MR 10), NIŽINSKI DEL
| CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK (oznake
CE 13, CE 49 in CE 53), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA
| RAKEK – UNEC (oznake IS 01, RA 11, RA 26, RA 47 in UN
01), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
(oznaka RŠ 10) in HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
(oznaki BG 20 in DO 01) se razdelijo v več podEUP, posledično
se spremenijo tudi nekateri prostorski izvedbeni pogoji:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,4

30

0,4

30

/

/

10

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
Dolenja vas

DV 02

DV 06

DV 08

DV 09

DV 10

DV 02/1 SKs

/

3,9
3,9

U1/2/1

DV 02/2 SKs

/

1,3
1,3

U1/2/1

DV 02/3

/

0,51

/

VC

DV 06/1 SKs

/

3,18
3,18

U1/2/1

DV 06/2 SKs

/

5,66
5,66

U1/2/1

A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
/
A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1

0,4

30

0,4

30

DV 06/3

VC

/

0,53

/

/

/

/

DV 08/1

SS

/

3,35

U1/3/1

A1/1/2

0,35

30

DV 08/2

VC

/

0,27

/

/

/

/

DV 09/1 CDp

/

0,54
0,54

U1/2/1

DV 09/2 ZDs

/

0,4

U1/2/1

DV 09/3 ZDs

/

0,35

DV 10/1

SS

/

DV 10/2

VC

/

A1/1/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
/
(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
/

/

/

/

/

/

1

1

1

1

/

/

/

/

/

158. člen

1

1

1

1

(K) + P + 1 + M 155. člen
/
(K) + P + 1 + M

0,4

15

A4/1

0,2

/

(K) + P

158. člen

1

1

1

1

U1/2/1

A4/1

0,2

/

(K) + P

158. člen

1

1

1

1

1,5

U1/2/2

A1/1/1

0,35

30

(K) + P + 1 + M 155. člen

1

1

1

1

0,26

/

/

/

/

/

/

/

/

A4/1

(K) + P

/

/
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MR 07/1

SS

/

4,92

U1/2/3

A1/1/1

0,35

30

(K) + P + 1 + M

/

1

1

2

1

MR 07 MR 07/2

SS

/

0,71

U1/2/3

A1/1/1

0,35

30

(K) + P + 1 + M

/

1

1

2

1

MR 07/3 ZDd

/

0,36

/

/

/

/

/

169. člen

/

/

/

/

MR 10/1 SKs

/

1,15

U1/2/2

0,4

30

170. člen

1

1

2

1

MR 10/2 SKk

/

0,26

U1/2/2

0,4

30

171. člen

1

1

2

1

MR 10/3 ZDd

/

0,17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

1

1

Martinjak

MR 10

A1/1/1
A4/1
A1/1/1
A4/1
/

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P + 1 + M
(K) + P
/

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Cerknica
CE 13

CE 49

CE 53

CE 13/1 CDp

/

1,53
1,53

U1/2/2

CE 13/2 POm

/

0,25

/

CE 49/1

/

1,65

U1/2/3

/

0,48
0,48

SS

CE 49/2 SKs
CE 53/1

SS

CE 53/2

ZS

CE 53/3 ZDv

U1/2/3

A1/1/3

(K) + P + 1 + M

0,4

15

/

/

/

/

/

1

1

1

1

A1/1/3

0,35

30

(K) + P + 1 + M

/

1

1

1

1

A1/1/3

0,35
0,35

30
30

(K) + P + 1 + M

/

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

2

2

/

1

1

2

1

A4/2

A4/2

(K) + P

(K) + P

20,95
OPPN*

CE 53/4 ZDv

1,41
0,33

U2/2

A5

121. člen

0,27

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
Ivanje Selo
IS 01

A1/1/1

IS 01/1

SKs

/

4,86
4,86

U1/1/1

IS 01/2

ZDd

/

/

/

RA 11/1 CDp

/

0,58

U1/3/2

RA 11/2 ZDv

/

0,14

/

/

/

/

RA 26/1

SS

/

6,62

U1/2/2

A1/1/2

0,35

30

RA 26/2 ZDv

/

0,44

/

/

/

/

(K) + P + 1 + M

0,45

20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

A4/2

/

/

/

/

1

1

1

1

/

/

A4/1

(K) + P

Rakek
RA 11
RA 26
RA 47

RA 47/1 CDp

/

2,43
2,43

U1/3/2

RA 47/2 ZDd

/

0,14

/

UN 01/1 CUv

/

0,35

U1/1/1

A3

/

/

/

/

1

1

2

1

/

/

/

/

/

199. člen

1
1

1
1

1
1

1

(K) + P + 1 + M 198. člen
/
(K) + P + 2 + M

0,4

15

/

/

/

/

/

/

/

/

/

A3

0,5

10

(K) + P + 2 + M

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

A4/2

11 m

Unec
UN 01/2 CUv

/

1
1

U1/1/1

UN 01 UN 01/3 ZDs

/

0,30

U1/1/1

UN 01/4 ZDs

/

0,2

U1/1/1

UN 01/5 CUv

/

1,11
1,11

U1/1/1

A1/1/1

(K) + P + 1 + M

0,5

10

A4/1

0,2

/

(K) + P

/

1

1

2

1

A4/1

0,2

/

(K) + P

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

A4/1

A1/1/1
A4/1

0,5

10

(K) + P

(K) + P + 1 + M
(K) + P

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
odprti prostor
RŠ 10

RŠ 10/1 BTn

/

0,35

U1/4

A1/1/1

0,3

30

(K) + P + 1 + M

/

1

1

0

1

RŠ 10/2 POm

/

0,06

/

/

/

/

/

206.a člen

/

/

/

/

HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
Begunje pri Cerknici
BG 20

BG 20/1

SS

/

9,16

U1/3/1

A1/1/2

0,35

30

(K) + P + 1 + M

/

1

1

2

1

BG 20/2

ZS

/

0,14

U1/3/2

A3

0,2

/

(K) + P

/

1

1

2

1

DO 01/1 SKs

/

2,65
2,65

U1/2/1

0,4

30

/

1

1

0

1

DO 01/2 ZDs

/

0,24

U1/2/1

0,2

/

/

1

1

0

1

Dolenje Otave
DO 01

A1/1/1
A4/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P
(K) + P
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(2.4) V sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE
| CERKNIŠKO JEZERO (oznaki GJ 10/2 in MR 05/2), NIŽINSKI
DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC (oznaki RA 05/2 in
RA 49/2) se ukinejo nekatere podEUP in posledično spremenijo
nekatere oznake in površine ter prostorski izvedbeni pogoji:
1
2
3
4
5
6
7
8
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
Gorenje Jezero
GJ 10
/
BTk
/
0,24
U1/4
A1/1/1 0,35
Martinjak
MR 05/1 CUu OPPN*
3,14
U2/2
A5
MR 05
MR 05/2 CUu
/
0,44
U1/3/2
A3
0,45
Rakek
A1/1/1
RA 05
/
SKs
/
2,79
U1/2/2
0,4
A4/1
RA 49/1 SS OPPN*
4,83
RA 49
U2/2
A5
RA 49/2 ZDv OPPN*
0,27

9

10

11

12

13

14

15

15

(K) + P + 1 + M

/

1

0

0

1

15

109. člen
(K) + P + 1 + M

/

2
1

2
1

2
2

2
1

/

1

1

2

1

2
2

2

2

1

30

(K) + P + 1 + M
(K) + P
136. člen

(2.5) Znotraj EUP z oznako BG 03 se ukine namenska raba BTn, posledično spremenijo meje med podEUP z
oznakam BG 03/1, BG 03/2 in BG 03/3 ter korigirajo PIP pri
namenski rabi SKs:
1
2
3
4
5
HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
Begunje pri Cerknici

6

BG 03/1 SKs

/

0,97
0,97

U1/2/2

BG 03 BG 03/2 CUv

/

0,91

U1/2/2

/

1,90
1,90

U1/2/2

BG 03/3 SKs

7

A1/1/1
A4/1
A3
A1/1/1
A4/1

8

9

0,4

30

0,45

15

0,4

30

10

(K) + P + 1 + M
(K) + P
P+2+M
(K) + P + 1 + M
(K) + P

11

12

13

14

15

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

(2.6) Pri EUP z oznako CE 09 se spremenita namenska
raba prostora (stolpec 3) in površina (stolpec 5):
1
2
3
4
5
6
7
8
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Cerknica
CE 09
/
CUu
/
1,07
U1/1/2 A1/1/1
0,4

9

10

11

12

13

14

15

25

(K) + P + 1 + M

/

1

1

1

1

11

12

13

14

15

1

1

1

1

12

13

14

15

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

(2.7) Pri EUP z oznako DV 04 se spremeni namenska
raba prostora (stolpec 3) in posledično ostali prostorski izvedbeni pogoji:
1
2
3
4
5
6
7
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
Dolelnja vas
A1/1/1
DV 04
/
SKs
/
0,26
U1/2/2
A4/1

8

9

0,35

30

10

(K) + P + 1 + M
155. člen
(K) + P

(2.8) Pri EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL
| CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake CJ
03, CJ 04 in GJ 08), NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE |
CERKNICA – PODSKRAJNIK (oznaki, CE 43/1 in CE 51/2),
NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC (oznaki
RA 24 in SL 04), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV
ŠKOCJAN (oznake RŠ 09, RŠ 11 in VJ 01) in HRIBOVITI DEL
| VIDOVSKO HRIBOVJE (oznaki BG 19/2 in BG 19/4) se spremeni način urejanja prostora (stolpec 4) in posledično ostali
prostorski izvedbeni pogoji:
1
2
3
4
5
6
7
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
odprti prostor
CJ 03/1 K2
DPN
1,40
/
/
CJ 03
CJ 03/2
G
DPN
219,55
/
/
CJ 04
/
G
DPN
37,13
/
/

8

9

10

151. člen
151. člen
151. člen

11
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1
2
Gorenje Jezero
GJ 08

GJ 08/1
GJ 08/2

3

4

SS

OPPN

5
0,19
1,29
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6

7

U2/2

A5

8

9

10

11

veljavni OPPN

12

13

14

15

1

0

0

1

2

2

0

1

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Cerknica
CE 43 CE 43/1
CE 51 CE 51/2

SS
SKs
SS

OPPN*
OPPN*

0,37
0,25
1,38

U2/2

A5

119.a člen

2
2

2
2

2
2

2
2

U2/2

A5

120.a člen

1

1

1

1

132. člen

2

2

2

2

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
Rakek
RA 24

/

SS

OPPN

2,95

U2/2

A5

/

SS

OPPN
– del

2,15

U2/1

A1/1/1

Slivice
SL 04

0,35

30

(K) + P + 1 + M

/

2

2

2

1

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
odprti prostor
RŠ 09

/

BTk

/

0,47

U1/4

A1/1/1

0,25

30

(K) + P + M

207.a člen

1

0

0

2

RŠ 11

/

G

DPN

147,39

/

/

/

/

/

208. člen

/

/

/

/

f

DPN

0,01

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

U2/2

A5

2

2

2

1

Veliki Javornik
VJ 01

/

HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
Begunje pri Cerknici
SS

OPPN
– del

8,59

BG 19/4 ZDv

OPPN
– del

0,07

BG 19/1
BG 19

146. člen

(2.9) Pri EUP z oznako CE 45 se spremeni stavbni tip
(stolpec 7):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30

(K) + P + 1 + M

/

1

1

1

1

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Cerknica
CE 45

/

SS

/

1,23

U1/2/3

A1/1/2

0,35

(2.10) Pri podEUP z oznako PO 06/1 v sklopu NIŽINSKI
DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
se spremenijo prostorski izvebeni pogoji za oblikovanje (stolpec 10):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

13 m

/

1

1

1

1

11

12

13

14

15

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Podskrajnik
PO 06 PO 06/1

IG

/

8,45

U1/3/1

A3
A4/3

0,65

(2.11) Pri EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL
| CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK (oznaka
CE 51/1) in HRIBOVITI DEL | SLIVNICA (oznaka SI 04) se
doda navedba člena s posebno določbo (stolpec 11):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Cerknica
CE 51 CE 51/1

SS

/

1,69

U1/3/1

A1/1/2

0,35

30

(K) + P + 1 + M 186a. člen

1

1

1

1

0,13

U1/4

A1/1/1

0,35

30

(K) + P + 1 + M 211a. člen

1

0

0

1

HRIBOVITI DEL | SLIVNICA
odprti prostor
SI 04

/

BTk

/
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(2.12) V sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE
| CERKNIŠKO JEZERO (oznake CJ 01/7, CJ 01/8, MR 11 in
ZE 05), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
(oznake IS 14, RA 60, RA 61 in UN 13/4), NIŽINSKI DEL
| RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN (oznake RŠ 01/3,
RŠ 01/4 in RŠ 10/2 in RŠ 17), HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO
HRIBOVJE (oznake VH 03, DO 02/3, GA 04 in KR 04) in HRIBOVITI DEL | MENIŠIJA (oznake ME 06, ME 07 in ME 08) se v
relevantne razdelke dodajo nove EUP oziroma podEUP:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO
odprti prostor
CJ 01

CJ 01/7

G

/

0,06

/

/

/

/

P

151.a člen

/

/

/

/

CJ 01/8

G

/

0,06

/

/

/

/

P

151.a člen

/

/

/

/

/

SS

OPPN*

0,76

U2

A5

2

2

2

2

/

ZS

/

0,32

U1/3/2

A3

/

1

1

2

1

/

1

1

2

1

/

2
2

2
2

2

1

Martinjak
MR 11

110.a člen

Zelše
ZE 05

0,2

/

0,4

30

0,4

30

(K)+P

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
Ivanje Selo
A1/1/1

(K) + P + 1 + M

SKs

/

0,10
0,10

U1/2/3

RA 60/1 SKs

/

0,37
0,37

U1/2/3

RA 60/2 ZDd

/

0,41

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PC

/

0,21

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

UN 13 UN 13/4 ZDd

/

0,11

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

IS 14

/

A4/1

(K) + P

Rakek
RA 60
RA 61

/

A1/1/1
A4/1

(K) + P + 1 + M
(K) + P

Unec
NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN
odprti prostor
RŠ 01/3 POm

/

0,30

/

/

/

/

/

206.a člen

/

/

/

/

RŠ 01/4 POm

/

0,18

/

/

/

/

/

206.a člen

/

/

/

/

RŠ 10 RŠ 10/2 POm

/

0,06

/

/

/

/

/

206.a člen

/

/

/

/

DPN

5,2

/

/

/

/

/

208. člen

/

/

/

/

RŠ 01

RŠ 17

/

G

HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
odprti prostor
VH 03

/

PC

/

0,19

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,24

U1/2/2

A4/2

0,4

15

(K) + P

222.a člen

1

1

0

1

/

0,33
0,33

U1/2/2

A1/1/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M

/

1

0

0

1

0,05

U1/4

A1/1/1

0,4

30

(K) + P + 1 + M

/

1

0

0

1

Dolenje Otave
DO 02 DO 02/3 CDp
Gora
GA 04

/

SKs

A4/1

(K) + P

Kranjče
KA 04

/

As

/

HRIBOVITI DEL | MENIŠIJA
odprti prostor
ME 06

/

K2

/

0,47

U1/4

A4/1

/

/

(K)+P

233.a člen

1

0

0

1

ME 07

/

K2

/

15,28

/

/

/

/

/

233.b člen

/

/

/

/

ME 08

/

K2

/

20,8

/

/

/

/

/

233.b člen

/

/

/

/
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(2.13) Pri EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL
| CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK (oznaki
CE 39/3 in CE 52), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA |
RAKEK – UNEC (oznaka IS 05/2, RA 48, UN 10 in UN 23)
se spremenijo prostorski izvedbeni pogoji za priključevanje
na gospodarsko javno infrastrukturo (stolpci 12, 13, 14 in 15):
1
2
3
4
5
6
7
8
NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA – PODSKRAJNIK
Cerknica
CE 39 CE 39/3 ZS
/
0,20
U1/3/2
A3
/
CE 52
/
SS OPPN
1,41
U2/2
A5
NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC
Ivanje Selo
IS 05 IS 05/2 SS
/
0,75
U1/2/3 A1/1/1 0,35
Rakek
A3
RA 48
/
CDp
/
0,82
U1/2/2
0,4
A4/2
Unec
UN 10
/
SS
/
2,37
U1/3/1 A1/1/3 0,35
UN 23
/
SKk
/
0,33
U1/4
A1/1/1
0,4

glasi:

5. člen
(1) Besedilo točke (2) 55. člena se spremeni tako, da se

„Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki služijo osnovnim
dejavnostim v posamezni EUP oziroma podEUP ali jih dopolnjujejo. Dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave,
zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in
športnorekreacijskih dejavnostih, ki so namenjene širši javnosti,
lahko služijo tudi širšemu območju. Dopolnilne dejavnosti se v
EUP oziroma podEUP praviloma umešča po osnovnih dejavnostih ali sočasno z njimi. Dopolnilne dejavnosti praviloma ne
smejo presegati 50% skupne tlorisne površine stavbe, v EUP
oziroma podEUP s stavbnim tipom blok (A2) pa se jih lahko
umesti v pritlične in kletne etaže. Izjemoma je obseg dopolnilnih
dejavnosti lahko tudi večji, in sicer:
– v primeru gradnje objektov za potrebe javnih ustanov
(dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva
Poimenovanje dejavnosti v tem odloku
oskrba z vodo, ravnanje
z odplakami in odpadki
ter saniranje okolja

9

11

12

13

14

15

184. člen

2
1

2
1

0
1

0
1

30

(K) + P + 1 + M 192. člen

1

1

1

1

15

(K) + P + 1 + M
199. člen
(K) + P

1

1
1

1
1

1

30
30

(K) + P + 1 + M
/
(K) + P + 1 + M 205. člen

1
1

1
1

1
0

1
1

/

10

(K) + P + M
veljavni OPPN

in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnosti);
– v primeru umeščanja dopolnilnih dejavnosti kmetij
(vključno z bivanjem na območjih kmetij, kjer je opredeljeno
kot dopolnilna dejavnost);
– v primeru, da je to posebej navedeno pri določilih za
posamezno območje namenske rabe oziroma v posebnih določbah za posamezno EUP oziroma podEUP.
Umestitev dopolnilnih dejavnosti v posamezno EUP oziroma podEUP je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja.“
(2) V Preglednici 7 (Dopustne dejavnosti v izvedbenem
delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja
standardno klasifikacijo dejavnosti) v 55. členu se alineja z
dejavnostmi iz skupine oskrba z vodo, ravnanje z odplakami
in odpadki ter saniranje okolja dopolni v stolpcu podrobnejša
opredelitev dejavnosti, tako da se glasi:

Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD Podrobnejša opredelitev dejavnosti
2008
(e) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in dejavnost je dopustna samo, če gre za dejavnosti v skloodpadki; saniranje okolja
pu izvajanja gospodarskih javnih služb države ali lokalne
skupnosti ali za dejavnosti, ki se izvajajo neposredno na
lokaciji nastanka odplak in odpadkov
(3) Preglednica 8 v 55. členu se spremeni, tako da se glasi:
Preglednica 8 (Poimenovanje in razvrstitev pomožnih
objektov v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav
s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije
vrst objektov in določitev objektov državnega pomena ter predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje)

Poimenovanje v tem odloku

Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in
objektov glede na zahtevnost
uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena

pomožni objekti za lastne
potrebe

ureditve dvorišča in vrta (parkirišča za lagaraža, pokrito parkirišče, kolesarnica, drvarnica,
stne potrebe, dovozi, dostopi, druge zuna- lopa, ropotarnica, letna kuhinja uta ipd.
nje grajene ureditve za dostop in neovirano
rabo objekta ipd.), garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes,
zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, senčnica,
letna kuhinja, vetrolov, rezervoar, bazen za
kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen, nepretočna greznica ipd.
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Poimenovanje v tem odloku

Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in
objektov glede na zahtevnost
uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, pastirski
stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik,
kašča, gnojišče, klet, pokrita skladišča za
lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
napajalno korito, krmišče, hlevski izpust,
grajeno molzišče, grajena obora, grajena
ograja za pašo živine, grajena ograja ter
opora za trajne nasade, vodnjak, vodni
zbiralnik, grajen namakalni sistem s črpališčem ipd.

urbana oprema

grajena urbana oprema, sanitarna enota,
javne sanitarije, kolesarnica ipd.
objekt za razsvetljavo, drog, vodnjak, vodomet, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.

objekti za oglaševanje

oglasne površine ipd.

/

nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi
postajališčih

/

nadstrešnica za potnike na avtobusnih in drugih
postajališčih ipd.

spominska obeležja

grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, spomenik, razpelo, znamenje, kapelica tipa edikukriž, kapelica (edikula) ipd.
la ipd.

začasni objekti, namenjeni
sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam

odprt sezonski gostinski vrt, objekti, ki so
cirkus ipd.
proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom,
ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti kot so kioski, montažni šotori, odri, tribune ipd.

začasni objekti, namenjeni
skladiščenju

objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu
s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so
montažni šotori ipd.

ograje

varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograje ipd.
ograja, protihrupna ograja ipd.

škarpe in podporni zidovi

podporni zid z ograjo ipd.

kašča, klet, rastlinjak za vrtnine in okrasne rastline,
senik, kmetijski silos, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope
ipd.), kozolec, lopa, skedenj ipd.

pokrite skladiščne površine ipd.

oporni zid, škarpa, ipd.

pomožni obrambni objekti
objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reter objekti, namenjeni zaščiti ševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni
in reševanju
prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker,
vadišče na prostem, vojaško strelišče ipd.

obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot
so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče
ipd.

otroška in druga javna igrišča

otroška in druga javna igrišča ipd.

grajeno igralo na otroškem igrišču ipd.

javni vrtovi, parki, trgi, zele- grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in
nice in druge urejene zelene zelenicah ipd.
površine
vadbeni objekti, namenjeni
športu in rekreaciji na prostem

javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene
zelene površine ipd.

športno igrišče na prostem, grajena oprema igrišča za športe na prostem ipd.
trim steze in vadbena oprema ipd.

pomožne stavbe na športnih /
igriščih

pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije,
slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)

pomožni objekti vodne infra- grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne
strukture
in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik ipd.

vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja ipd.
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Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in
objektov glede na zahtevnost
uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena

pomožni objekti za spremlja- pomožni objekti za spremljanje stanja okonje stanja okolja in naravnih lja in naravnih pojavov kot so meteorološki
pojavov
objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt
za hidrološki monitoring površinskih voda,
objekt za monitoring podzemnih voda,
objekti za opazovanje neba, objekti za
spremljanje seizmičnosti ipd.

/

pomožni objekti prometne
infrastrukture

signalizacijske naprave, prometne površine zunaj
vozišča (razen parkirišč), prometna signalizacija in
prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične
naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž
ceste pred vplivi prometa, naprave za razsvetljavo,
signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških
prog, tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge, inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti
za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v
predorih ipd.

priključek na cesto, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne
razsvetljave, cestni silos ipd.

drugi pomožni infrastrukturni priključek na objekte energetske, infraobjekti
strukture (elektrovod, plinovod, toplovod),
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo
in priključek za odvajanje odpadne vode,
priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja), pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni
lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok ipd.

pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda, pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda,
pripadajoča infrastruktura na lokalnem vročevodnem, toplovodnem in parovodnem omrežju, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja,
elektroenergetski priključek, pripadajoča infrastruktura dostopovnega omrežja vključno s telefonskimi
centralami in stikali

pomožni objekti na smučiščih

stavbe žičniških naprav ipd.

objekt na smučišču, ki se uporablja za
obratovanje smučišča, prostor za nadzor
delovanja smučišč ter priročno skladišče
za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za
zasneževanje smučišča ipd.

6. člen
(1) V točki (1.2) 56. člena se prva alineja črta.
(2) V točki (1.2) 56. člena se druga alineja spremeni tako,
da se glasi:
– gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena:
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste, razen parkirišč (Na kmetijskih zemljiščih so
dovoljeni le rekonstrukcija in vzdrževanje občinskih javnih cest.
Izjemoma se dovoli gradnja poljskih poti.)
– mostovi, viadukti, predori in podhodi na prometnicah
iz prejšnje alineje (Na kmetijskih zemljiščih so ti objekti dopustni
le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest.)
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
(razen baznih postaj za mobilno telefonijo, telekomunikacijskih
stolpov in infrastrukture za radijske komunikacije), pri čemer
so od čistilnih naprav dovoljene samo male čistilne naprave
– objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
(3) V točki (1.2) 56. člena se tretja alineja spremeni tako,
da se glasi:

– na vodnih in priobalnih zemljiščih pa so dovoljeni še
pomoli kot začasni objekti (to je vstopno-izstopno mesto za
pristajanje in kratkotrajni privez čolnov)
(4) V točki (1.3) 56. člena se druga alineja spremeni tako,
da se glasi:
– nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi
postajališčih (izven stavbnih zemljišč je gradnja objektov iz te
alineje dovoljena le v primeru rekonstrukcije občinskih javnih
cest)
(5) V točki (1.3) 56. člena se tretja alineja spremeni tako,
da se glasi:
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te
alineje ni dovoljena)
(6) V točki (1.3) 56. člena se peta alineja spremeni tako,
da se glasi:
– pomožni objekti prometne infrastrukture (Izven stavbnih
zemljišč je dovoljena le gradnja priključkov na cesto, objektov za odvodnjavanje ceste, cestnih snegolovov, objektov javne razsvetljave in cestnih silosov ob obstoječih prometnicah
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oziroma v primeru rekonstrukcij le-teh ter v primeru izvedbe
priključkov posameznih objektov na obstoječe prometnice. Pomožni objekti iz te alineje se lahko gradijo le kot nezahtevni ali
enostavni objekti.)
(7) Točka (1.4) 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(8) Točka (3) 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
Varovalni in drugi gozdovi ter gozdni prostor, območja
varovanja kulturne dediščine (kulturni spomeniki, vplivna
območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine
in registrirana kulturna dediščina ter vplivna območja dediščine) in ohranjanja narave, ogrožena območja (poplavna,
erozijska, plazljiva, plazovita in druga podobna območja),
vodovarstvena območja, vodna in priobalna zemljišča, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture ter druga
območja varovanj in omejitev so določeni z veljavnimi področnimi predpisi ter so razvidni iz prikaza stanja prostora,
prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih
predpisov. Pri posegih na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno z registrirano kulturno
dediščino), je poleg drugih določil potrebno upoštevati tudi
posebne zahteve, ki jih za določen režim določajo posamezni členi tega odloka. Pogoj za poseganje na zemljišča
ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno s
kulturno dediščino) je pridobitev soglasja službe, pristojne
za varstvo in upravljanje ogroženih območij ter varovanih
objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima.
Pogoje in soglasje službe, pristojne za varstvo in upravljanje
ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin
na podlagi posameznega režima, je potrebno pridobiti tudi
kadar je to za posamezno EUP oziroma podEUP zahtevano
v posebnih določbah tega odloka.
7. člen
(1) V 57. členu se v vseh točkah, kjer se dopušča gradnjo
ograj, škarp in podpornih zidov, navedbo teh objektov razdeli
v dve alineji:
– ograje
– škarpe in podporni zidovi
(2) V točki (3.2) 57. člena se v zadnji alineji črta besedilo
„v obsegu do 50% skupne tlorisne površine stavbe, v EUP s
stavbnim tipom blok (A2) pa se lahko navedene dejavnosti
umesti v pritlične in kletne etaže“.
(3) V točki (4.2) 57. člena se v drugi alineji črta besedilo
„v obsegu do 600 m2 na EUP oziroma podEUP“.
(4) V točki (4.3) 57. člena se črta zadnja alineja.
(5) V točki (4.4) 57. člena se v tretji alineji doda besedilo „,
pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne
občinske službe za prostor“.
(6) V zadnji alineji točk (5.2) in (30.2) ter tretji alineji točke
(13.2) 57. člena se črta besedilo „v obsegu do 50% skupne
tlorisne površine stavbe“.
(7) V točkah (6.2) in (31.2) 57. člena se na koncu prve
alineje doda besedilo „; pogoja glede kmetijskih objektov ni
potrebno izpolniti v primeru, ko gre za gradnjo na mestu prej
odstranjenih stavb za bivanje“.
(8) V točki (14.3) 57. člena se druga alineja premakne
na konec besedila in spremeni tako, da se glasi: „za potrebe
obstoječega livarstva se dovoljujejo tudi inštalacije in tehnične
naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno“. V isti točki se dodata novi šesta in sedma
alineja, ki se glasita:
– kotlovnice za potrebe daljinskega ogrevanja
– sončne elektrarne
(9) V točki (19.2) 57. člena se doda nova alineja, ki se
glasi:
– za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti
omejitev obsega iz točke (2) 55. člena tega v odloka v primeru,
ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti
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(10) V točki (19.4) 57. člena se doda nova druga alineja,
ki se glasi:
– pomožni objekti na smučiščih
(11) V točki (23.2) 57. člena se doda nova alineja, ki se
glasi:
– za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti
omejitev obsega iz točke (2) 55. člena tega v odloka v primeru,
ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe pogrebne
dejavnosti
(12) V točki (29.3) 57. člena se v drugi alineji črta besedilo
„, pri čemer sončne elektrarne ne smejo presegati nazivne moči
10 MW“.
8. člen
(1) Na koncu naslova točke (3.3) 58. člena se doda
besedilo „(pomožni objekti iz te točke se lahko gradijo le kot
nezahtevni ali enostavni objekti)“
(2) V točki (3.3) 58. člena se črta četrta alineja.
(3) Na koncu šeste alineje točke (3.3) 58. člena se doda
besedilo „ in po odstranitvi objektov vzpostaviti prvotno stanje
na zemljiščih“
(4) V sedmi alineji točke (3.3) 58. člena se besedilo „okrog
grajenega območja kmetije“ nadomesti z besedilom „ob območju z namensko rabo SKs, SKk, IK in Ak“.
(5) V točki (3.3) 58. člena se osma alineja spremeni tako,
da se glasi:
– na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) pa so dovoljeni še:
– kozolci s tlorisno površino največ 60 m2, kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa gozdni
prostor
– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2,
vendar le na zemljiščih, ki so v skladu s predpisi o kmetijstvu
evidentirana kot pašniki in se uporabljajo kot pašniki
– premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2 v
kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa
gozdni prostor, in je od stavbnih zemljišč naselja (namenske rabe
SKs, SKk, CUv, CDp, IG, IK ali ZDs) oddaljeno največ 500 m
– obore za rejo divjadi
(6) V točki (3.3) 58. člena se deveta alineja spremeni tako,
da se glasi:
– v 15 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, IK
in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih
objektov (od čebelnjakov so dopustni le premični, gradnja novih
kleti in vinskih kleti pa ni dopustna)
(7) V točki (3.4) 58. člena se druga alineja črta.
9. člen
Na koncu točke (1) 60. člena se doda besedilo „(višinski
gabarit objektov ne sme presegati prevladujočega višinskega
gabarita obstoječih stavb za več kot pol etaže, pri čemer se ne
upošteva dominant).“
10. člen
(1) Točka (3) 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
– Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati
velikostna razmerja in razporeditev obstoječih objektov v EUP
oziroma podEUP, regulacijske črte in meje okvirno načrtovanih
parcel, namenjenih gradnji, ki so določene v grafičnem delu
OPN, ter druge značilne poteze v prostoru, pri čemer je potrebno zagotavljati ustrezno prometno opremljenost območja.
Kadar so za območje EUP ali podEUP v grafičnem delu OPN
določene meje okvirno načrtovanih parcel, namenjenih gradnji,
je potrebno pred gradnjo pomožnih stavb znotraj posamezne
parcele zgraditi stavbo, ki ni pomožna. Upoštevanje določil
se določi na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, s
katero se utemelji umestitev načrtovanih objektov. Analiza mora
biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) V točkah (3.1), (3.2) in (4.1) 61. člena se v tretjem, v
točki (3.3.1) 61. člena pa v četrtem stavku prve alineje za zaklepaj vrine besedilo, ki se glasi „, parterne ureditve (dvorišča,
parkirišča, manipulacijske površine ipd.)“.
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(3) V točki (3.1) 61. člena se na koncu četrte alineje doda
besedilo, ki se glasi: „(orientacija se mora pojavljati pri več kot
50% stavb v EUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb)“.
(4) V točkah (3.1) in (3.2) 61. člena se doda nova tretja
alineja, pri točkah (3.3.1) in (4.1) 61. člena pa nova druga alineja, ki se glasi:
– Ne glede na določila prvih dveh alinej te točke mora biti
odmik vseh objektov, razen parternih ureditev (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objektov gospodarske
javne infrastrukture, od površin v javni lasti, ki so namenjene
širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se objekte lahko gradi
tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem
sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
(5) V točki (3.1) 61. člena se doda nova četrta alineja, ki
se glasi:
– Pomožne stavbe je praviloma potrebno umeščati v
zaledje parcel, namenjenih gradnji (ne ob glavno komunikacijo
oziroma osrednji trg).
11. člen
Točka (4) 62. člena se črta.
12. člen
Točka (3) 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
Odstopanja od določil za posamezni stavbni tip so možna
pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani (npr. čistilna naprava, silos, rastlinjak ipd.). Dopustno
višino lahko presegajo tudi deli stavbe, ki so sestavni deli inštalacij (komunikacije, ogrevanje, strojne in elektro inštalacije ipd.),
sončni sprejemniki, fotovoltaične celice, ograje, telekomunika-

Vrsta objekta
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cijski objekti ipd., vendar le v skladu s pogoji iz 60. člena tega
odloka. V kontrastu z okoljem in določili za posamezni stavbni
tip je možno oblikovati posamezne stavbe, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov s ciljem vzpostavitve nove prostorske dominante in večje razpoznavnosti območja. V tem primeru
je potrebno oblikovalske rešitve pridobiti z javnim natečajem.
(2) V sklopu Oblikovanje strešin se v točkah (5.1.1),
(5.1.3) in (5.2) 63. člena doda nova tretja, v točki (5.1.2) 63. člena pa nova druga alineja, ki se glasi:
– Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne
ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25%
celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.
(3) V sklopu Velikost točke (5.1.2) 63. člena se tretja alineja črta, druga pa spremeni tako, da se glasi:
– Tlorisni in višinski gabarit stavbe morata upoštevati
značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja
EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
13. člen
V točki (9) 64. člena se beseda „tremi“ zamenja z besedo
„petimi“.
14. člen
Preglednica 8 v točki (3) 65. člena se spremeni, tako da
se glasi:
Preglednica 11: Minimalno število parkirnih mest, ki ga
je poleg določil veljavnih predpisov, potrebno upoštevati pri izračunu parkirnih mest na posamezni parceli, namenjeni gradnji

Minimalno število parkirnih mest (PM)

STANOVANJSKE STAVBE
Eno in dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

Večstanovanjske stavbe

2,5 PM/stanovanje

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
stanovanji

1,5 PM/stanovanje

Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za
ostarele)

1PM/ 6 postelj

Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški in
mladinski domovi ipd.)

1PM/ 12 postelj

GOSTINSKE STAVBE
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1 PM/2 sobi

Gostilne, restavracije in točilnice

1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta

Druge gostinske stavbe za kratkotraj- /
no nastanitev
POSLOVNE IN UPRAVNE STAVBE
Stavbe javne uprave

1 PM/30 m2 neto tlorisne površine

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic s
strankami

1 PM/30 m2 neto tlorisne površine

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic brez
strank

1 PM/40 m2 neto tlorisne površine

Druge poslovne stavbe s strankami

1 PM/30 m2 neto tlorisne površine

Druge poslovne stavbe brez strank

1 PM/40 m2 neto tlorisne površine
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Minimalno število parkirnih mest (PM)

TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI
trgovske stavbe

1 PM/25 m2 koristne prodajne površine (minimalno 2 PM)

sejemske dvorane, razstavišča

/

bencinski servisi z osebjem

1 PM/30 m2 neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)

stavbe za storitvene dejavnosti

1 PM/30 m2 neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)

STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA
IZVAJANJE KOMUNIKACIJ
avtobusne in železniške postaje (po- 1 PM/50 m2 neto tlorisne površine
stajna poslopja, terminali, stavbe za
izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe)
garažne stavbe

/

INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA
industrijske stavbe

1 PM/50 m2 neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)

skladišča

1 PM/100 m2 neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)

STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA
stavbe za kulturo in razvedrilo

1 PM/5 sedežev

muzeji in knjižnice

1 PM/60 m2 neto tlorisne površine

stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena

stavbe za zdravstveno oskrbo
stavbe za šport (dvorane z gledalci)

1 PM/30 m2

stavbe za šport (dvorane brez gledalcev)

1 PM/70 m2

stavbe za šport (manjši objekti, npr.
fitnes)

1 PM/15 m2

DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE
nestanovanjske kmetijske stavbe v
sklopu območij za kmetijsko proizvodnjo

1 PM/150 m2 neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)

stavbe za opravljanje verskih obredov 1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
pokopališča (pokopališke stavbe)

1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)

kulturna dediščina, ki se ne uporablja
v druge namene

/

druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 1 PM/100 m2 neto tlorisne površine
OBJEKTI ZA ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS
športna igrišča brez gledalcev

1 PM /250 m2 površine igrišč

športna igrišča z gledalci

1 PM/250 m2 površine igrišč + 1 PM/10 sedežev za gledalce

otroška in druga javna igrišča

/

smučišča in žičniške naprave

1 PM /600 m2 površine smučišč

igrišča za golf

1 PM /600 m2 površine igrišč

živalski in botanični vrtovi

1 PM /600 m2 površine

DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
objekti za ravnanje z odpadki

/

pokopališča

1 PM/30 grobov (minimalno 10 PM)
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15. člen
Točka (1.7) 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri
čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega
objekta na območju EUP oziroma podEUP.
16. člen
V 68. člen se doda nova točka (4), dosedanja točka (4)
pa se preštevilči:
Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s
področja prometne infrastrukture. Gradnja je dovoljena le na
podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na
podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri
čemer je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi
elementi cestnega prostora, okoliške pozidave in odprtega
prostora.
17. člen
(1) Točka (1.3) 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri
čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega
objekta na območju EUP oziroma podEUP.
(2) V točki (2.7) 69. člena se besedilo „v 20 m pasu okrog
grajenega območja kmetije“ nadomesti z besedilom „v 15 m
pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, IK in Ak“.
18. člen
Točka (8) 71. člena se črta, dosedanji točki (9) in (10) pa
preštevilčita.
19. člen
V točki (4) 82. člena se črta besedilo „odvajati v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in“.
20. člen
84. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
(1) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali
zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Posegi, ki bi prizadeli varovane
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine, prepoznavne
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,
niso dovoljeni. Pri tem kot poseg štejejo vsa dela, dejavnosti
in ravnanja (gradnja objektov, vzdrževalna dela, premeščanje
dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s
področja varstva kulturne dediščine), ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
(2) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte in območja kulturne dediščine praviloma ne
smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne
smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(3) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja je
poleg določil tega odloka potrebno upoštevati tudi prostorske
izvedbene pogoje, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru
neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni
z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je
treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi
konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s
konservatorskim načrtom.
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(4) Za varstvena območja dediščine je poleg določil tega
odloka potrebno upoštevati tudi prostorske izvedbene pogoje,
kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih
območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z
varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(5) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine,
ki ni kulturni spomenik ali varstveno območje dediščine, je
potrebno upoštevati še naslednje prostorske izvedbene pogoje:
(5.1) 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,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev
posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(5.2) 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),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(5.3) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini se
ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta
ter vedute.
(5.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine
se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika
parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna
raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva
(kozolci, znamenja),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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(5.5) Pri posegih na registrirani vrtnoarhitekturni dediščini
se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture,
vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z
okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter
površinami, pomembnimi za delovanje celote.
(5.6) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine
se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta,
pričevalnost, vedute in dominantnost kulturne dediščine, zaradi
katere je bilo vplivno območje določeno.
(5.7) Na območju registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi,
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča (pod
pogojem, da gre za posege za potrebe gospodarske javne
infrastrukture ali za posege na stavbnih zemljiščih, območjih
mineralnih surovin oziroma območjih EUP ali podEUP na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, na katerih je s posebnimi določbami v tem odloku dovoljeno poseganje v prostor za specifičen
namen) in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih
pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.
(5.8.) Pri posegih na območjih in objektih druge registrirane dediščine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(5.9) V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo
prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu.
(6) Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je
predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da
bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja
ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas
predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba.
Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine.
(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in
odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti
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Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti
podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna
javna služba.
(8) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(9) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke.
(10) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
21. člen
(1) V točki (2) 85. člena se besedilo „ali pa se ga na
novo zasadi in okrepi“ nadomesti z besedilom „(v primeru
zmanjšanja gozdnih površin se na novi meji ponovno oblikuje
strukturiran gozdni rob).“
(2) Na koncu 85. člena se doda nova točka, ki se glasi:
(6) Vse pašne površine morajo biti zavarovane pred napadi velikih zveri z nepremično visoko ograjo z v tla zabitimi koli,
dovolj gosto in visoko napeto žico ter z ovčarskimi pastirskimi
psi. Lastnik mora poskrbeti, da bo električni pastir pod stalno
napetostjo.
22. člen
(1) Na koncu točke (2) 89. člena se doda besedilo „Posege v gozd in gozdni prostor je potrebno načrtovati tako, da se
pogoji za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi po izvedbi posega
ne bodo poslabšali. Če poseg v gozd poseže v obstoječi sistem
gozdnih prometnic, je potrebno zagotoviti nadomestne gozdne
prometnice.“
(2) V točki (3) 89. člena se za besedo „zemljišča“ vrine
besedilo „(zemljišča, na katerih ni opredeljena namenska raba
G – gozdna zemljišča)“.
23. člen
V 96. členu se doda nova točka (2), ki se glasi:
„Pri umeščanju posegov v območja varovalnih pasov
elektroenergetskih objektov je potrebno upoštevati določila
predpisa, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij. Posegi v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov so izjemoma možni v primeru, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita ali prestavitev oziroma umik
elektroenergetskih objektov, pri čemer je potrebno zagotoviti
ustrezno stopnjo varstva pred sevanjem glede na namensko
rabo prostora.“
24. člen
Točka (3) 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
„Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom je
potrebno dokazati v skladu s predpisom, ki določa zasnovo in
študijo požarne varnosti.“
25. člen
V točki (1.1) 101. člena se prva alineja spremeni tako,
da se glasi:
– na južnem delu zemljišča parc. št. 1436/2, k.o. Bločice
ob obstoječi poti se dopušča gradnja skednja, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3 in stavbni
tip A1/4 (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva
podEUP z oznako BL 01), zazidana površina stavbe pa ne sme
presegati 60 m2.
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26. člen
V točki (1.1) 103., 111. in 142. člena se doda nova druga
alineja, ki se glasi:
– gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov,
če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih
objektov.
27. člen
Črta se 105. člen. Posledično se v poglavju III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN – 4.2.1. Cerkniško polje – Cerkniško
jezero črta razdelek 4.2.1.4. Gorenje Jezero ostali razdelki pa
ustrezno preštevilčijo.
28. člen
V razdelku 4.2.1.7. Martinjak se doda nov 110.a člen, ki
se glasi:
Območje EUP z oznako MR 11:
(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
–/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30%
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– gradnja naj sledi poteku plastnic
– območje se prometno naveže na regionalno cesto
29. člen
Prva alineja točke (1.1) 118. člena se spremeni tako, da
se glasi:
– postavitev objektov za oglaševanje, pri čemer je potrebno upoštevati določila tega odloka.
30. člen
V razdelku 4.2.2.1. Cerknica se doda nov 119.a člen, ki
se glasi:
Območje podEUP z oznako CE 43/1:
(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
–/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
– na območju z namensko rabo SKs je dopustno tudi kmetijstvo do 20 GVŽ
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20%
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– del območja z namensko rabo SS se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema
stanovanjema na stavbo
– del območja z namensko rabo SKs se namenja ureditvam za potrebe obstoječega kmetijskega gospodarstva
31. člen
V razdelku 4.2.2.1. Cerknica se doda nov 120.a člen, ki
se glasi:
Območje podEUP z oznako CE 51/2:
(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
–/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
– minimalni delež zelenih površin: 20%
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
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(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
– na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
– gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja
opornih zidov
– na območju je potrebno zagotoviti koridor za umestitev dostopne prometnice za območje EUP z oznako CE 53

32. člen
(1) Prva alineja točke (1.1) 121. člena se spremeni tako,
da se glasi:
– na zemljišču parc. št. 2630 k.o. Cerknica se dopušča
rekonstrukcija oziroma gradnja nove stavbe na mestu obstoječe stavbe za potrebe društvenih prostorov Agrarne skupnosti
Cerknica, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/3/1 in stavbni tip A1/1/2 (kot referenčno EUP
oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako CE 51/3)
(2) V točki (1.2.3) 121. člena se doda nova peta alineja,
ki se glasi:
– vrtači na območju podEUP z oznakama CE 53/3 in CE
53/4 se praviloma ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja
33. člen
(1) V točki (1.1) 122. člena se doda nova druga alineja,
ki se glasi:
– ureditev parkirišč na območju podEUP z oznako CE
54/1, pri čemer te površine ne smejo predstavljati ovire za
kasnejše urejanje območja.
(2) V točki (1.2.3) 122. člena se doda nova četrta alineja,
ki se glasi:
– proste površine ob cesti se lahko namenijo ureditvi
površin za mirujoči promet.
34. člen
141. člen se črta.
35. člen
Besedilo 150. člena se spremeni tako, da se glasi:
Območje podEUP z oznako CJ 01/1:
Območje pretežno sovpada z območjem naravne vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3.)
58. člena tega odloka so na območju dovoljene le naslednje
gradnje in ureditve ob soglasju pristojne občinske službe za
prostor:
– na kmetijskih zemljiščih:
– ograje za pašo živine;
– na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni še:
– kozolci s tlorisno površino največ 60 m2 v zaledju
vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč
naselja;
– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30
m2 v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 metrov od meje
stavbnih zemljišč naselja;
– čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2, pri
čemer je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem
naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo,
njegov investitor pa vpisan v register čebelarjev;
– v 20 m pasu okrog grajenega območja kmetije je
dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne presegajo velikosti in drugih omejitev
iz točke (2) 69. člena tega odloka;
– na gozdnih zemljiščih:
– grajene gozdne vlake in učne poti;
– na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž regionalne
ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča še ureditev kolesarske
povezave med Martinjakom in Cerknico), pri čemer se v največji možni meri sledi poteku katastrskih poti s parc. št. 2738/1,
2738/9, 2851 in 2861/2, k.o. Cerknica. Konkreten potek trase

se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob
upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je možna 40 m v
obe smeri od okvirno zarisane trase), prikazane na karti območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture
v merilu 1:5000.
36. člen
V razdelku 5.1.1. Odprti prostor se doda nov 151.a člen,
ki se glasi:
Območji podEUP z oznako CJ 01/7 in CJ 01/8:
Ne glede na določila točke (4) 58. člena tega odloka
se na območju podEUP dopušča tudi ureditev piknik površin
(ognjišče in mize s klopmi) s spremljajočim servisnim objektom.
Servisni objekt mora biti zgrajen v leseni izvedbi kot preprosto
nadkritje oziroma nadstrešek s točkovnimi temelji ter mora
izpolnjevati pogoje za enostavni objekt v skladu s predpisom o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Na območju
podEUP ni dovoljeno zbiranje in odlaganje odpadkov.
37. člen
Na koncu 153. člena se doda besedilo, ki se glasi:
Dopustna je ureditev novega nadstreška z maksimalno
tlorisno površino 40 m2.
38. člen
Na koncu 162. člena se doda besedilo, ki se glasi:
Zaradi kulturnovarstvenega pomena je potrebno kljub že
izvedenim aktivnostim za območje pred nadaljnjim poseganjem
v prostor izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z
določili točke (6.6) 84. člena tega odloka.
39. člen
V 169. členu se besedilo prve vrstice spremeni tako, da
se glasi:
Območje podEUP z oznako MR 07/3:
40. člen
Besedilo 183. člena se spremeni tako, da se glasi:
Območji podEUP z oznako CE 39/1 in 39/2:
Ne glede na določila točke (19) 57. člena se na podEUP
39/1 dovoli tudi ureditev prostora za taborjenje, na območju
podEUP CE 39/2 pa gradnja potrebnih servisnih objektov (recepcija, sanitarije, manjši gostinski objekti, igrišča, piknik prostori ipd.). Vzdolž Cerkniščice je potrebno urediti peš povezavo,
na katero se naveže tudi območje kampa. Pešpot se opremi
s prostori za posedanje, javno razsvetljavo in drugo potrebno
urbano opremo. Z objekti naj se čim manj posega na območje
naravne vrednote Cerkniščica.
41. člen
V besedilu 186. člena se beseda „EUP“ zamena z besedo
„podEUP“.
42. člen
V razdelku 5.2.1. Cerknica se doda nov 186a. člen, ki
se glasi:
Območje podEUP z oznako CE 51/1:
Ne glede na določila točke (3) 57. člena in točke (3)
61. člena tega odloka je možno na mejo med zemljišči parc.
št. 577/4 in 577/11, obe k.o. Cerknica, prestaviti kozolec z zemljišča parc. št. 577/11, k.o. Cerknica.
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43. člen
Besedilo 199. člena se spremeni tako, da se glasi:
Območji EUP z oznako RA 47 in RA 48:
Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni
dovoljeno bivanje, razen na lokaciji obstoječih stanovanjskih
stavb na parc. št. *184 in *423, obe k.o. Rakek. Robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno
ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo.
44. člen
Besedilo 206. člena se spremeni tako, da se glasi:
Območje podEUP z oznako RŠ 01/1:
Območje pretežno sovpada z območjem naravne vrednote Rakov Škocjan. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3)
58. člena tega odloka so na območju dovoljene le naslednje
gradnje in ureditve ob soglasju pristojne občinske službe za
prostor:
– grajene gozdne vlake, vendar le na gozdnih zemljiščih;
– učne poti, pri čemer se konkreten potek določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju
okvirne trase (dopustna korekcija je možna 40 m v obe smeri
od okvirno zarisane trase), prikazane na karti območij enot
urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu
1:5000;
– na kmetijskih zemljiščih je ureditev učnih poti možna
le kot rekonstrukcija obstoječih prometnic ne glede na vrsto
prometnice;
– v enoti niso dovoljene ograje za pašo živine zaradi naravovarstvene občutljivosti območja.
45. člen
V razdelku 5.4.1. Odprti prostor se doda nov 206.a člen,
ki se glasi:
Območja podEUP z oznako RŠ 01/3, RŠ 01/4 in RŠ 10/2:
Območje se namenja ureditvi vstopnih točk za območje
Rakovega Škocjana s površinami za mirujoči promet in turistično-informacijsko infrastrukturo. Površine za mirujoči promet
morajo biti le nasute in utrjene. Ne glede na določila točke (26)
57. člena na območju ni dopustna gradnja novih stavb. Sočasno z ureditvijo parkirišč naj se načrtuje tudi zapora prometa
(obiskovalci) skozi park.
46. člen
V razdelku 5.4.1. Odprti prostor se doda nov 207.a člen,
ki se glasi:
Območje EUP z oznako RŠ 09:
Območje se oblikuje kot vstopna točka za območje Rakovega Škocjana s turistično-informacijsko infrastrukturo. Objekte
se umešča tako, da se ohranja čim več obstoječe gozdne
vegetacije. Sočasno z ureditvijo parkirišča naj se načrtuje tudi
zapora prometa (obiskovalci) skozi park.

Uradni list Republike Slovenije
odloka na območju ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb in
pomožnih objektov za lastne potrebe.
50. člen
Za razdelkom 5.6.5. Čohovo se doda nov razdelek 5.6.6.
Dolenje Otave, vsi razdelki za njim pa se ustrezno preštevilčijo.
V novem razdelku se doda nov 222.a člen, ki se glasi:
Območje EUP z oznako DO 02/3:
Ne glede na določila 57. člena tega odloka je na območju dovoljena le gradnja stavb iz skupine rezervoarji, silosi in
skladišča.
51. člen
V razdelku 5.7.1. Odprti prostor se doda nov 233.a člen,
ki se glasi:
„Območje EUP z oznako ME 06:
Ne glede na določila točke (15) 57. člena tega odloka je
na območju dovoljena samo dejavnost (a/01.45) reja drobnice.
Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture,
na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi. Pred napadi
velikih zveri morajo biti zavarovani z ograjo, ki je dodatno varovana z električnim pastirjem.“
52. člen
V razdelku 5.7.1. Odprti prostor se doda nov 233.b člen,
ki se glasi:
„Območji EUP z oznakama ME 07 in ME 08:
Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine,
pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1. 1. 2018.„
53. člen
(1) V točki (2) 237. člena se zadnja alineja spremeni tako,
da se glasi:
– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja
C12-8S Tičnica na Rakeku (Uradni list RS, št. 7/03, 30/13);
(2) V točki (2) 237. člena se dodajo nove alineje, ki se
glasijo:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje urejanja RA 24 na Rakeku (Uradni list RS, št. 79/12);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – za
del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri
Cerknici (Uradni list RS, št. 1/14, 20/14),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru (Uradni list RS,
št. 54/14),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja SL 04 SS v naselju Slivice (Uradni list RS, št. 54/14).
III. KONČNE DOLOČBE

47. člen
V 208. členu se besedilo prve vrstice spremeni tako, da
se glasi:
Območji EUP z oznakama RŠ 11 in RŠ 17:

54. člen
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica
je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in
prostor Občine Cerknica in na njihovih spletnih straneh.

48. člen
V razdelku 5.5.1. Odprti prostor se doda nov 211.a člen,
ki se glasi:
Območje EUP z oznako SI 04:
Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

55. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

49. člen
Besedilo 222. člena se spremeni tako, da se glasi:
Območje EUP z oznako ČO 02:
Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka sta
na območju EUP dovoljena samo dejavnosti (a/01.2) gojenje
trajnih nasadov in (c/10.3) predelava in konzerviranje sadja
in zelenjave. Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega

56. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2013
Cerknica, dne 10. oktobra 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za
župana v Občini Cerknica

Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12)

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2014 za župana
v Občini Cerknica
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji 6. 10. 2014
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov
o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na lokalnih
volitvah 2014, ki so potekale 5. 10. 2014, ugotovila:
1. V volilne imenike je vpisanih 9414 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 4745 volivcev.
3. Volilna udeležba v Občini Cerknica je bila 50,4%.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kandidat
Milan GORNIK
mag. Janez OŽBOLT
Anton LAH
Marko RUPAR
Zvonka JEŠELNIK
Zoran GALE

Število glasov
317
983
243
2758
334
74

% glasov
6,73
20,87
5,16
58,57
7,09
1,57

Vrstni red
4
2
5
1
3
6

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), je izmed vseh kandidatov dobil večino veljavnih glasov:
Marko RUPAR, roj. 15. 4. 1954, Begunje pri Cerknici 111a,
1382 Begunje pri Cerknici, zato je bil izvoljen za župana Občine
Cerknica.
Št. 041-1/2014
Cerknica, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Cerknica
Tajnica:
Olga Smodila l.r.

Člani:
Jure Švigelj l.r.
Marinka Ivančič l.r.
Ljudmila Cantarutti l.r.

Predsednik:
Robert Urbas l.r.

Namestnica tajnice:
Helena Šlajnar l.r.

Namestniki:
Bojan Brence l.r.
Roman Šega l.r.
Boštjan Otoničar l.r.

Namestnica predsednika:
mag. Eva Obreza Modic l.r.

3197.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014
v Občinski svet Občine Cerknica
(proporcionalne volitve)

Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12)

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občinski svet
Občine Cerknica
(proporcionalne volitve)
Občinska volilna komisija Občine Cerknica je na seji
6. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
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pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet na lokalnih
volitvah 2014, ki so potekale 5. 10. 2014, ugotovila:
1.
2.
3.
4.

V volilne imenike je vpisanih 9414 volivcev.
Po volilnemu imeniku je glasovalo 4745 volivcev.
Od oddanih glasovnic je bilo 4581 veljavnih in
164 neveljavnih.
Volilna udeležba v občini je bila 50,4%.

Na lokalnih volitvah 5. 10. 2014, so bili po določbah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3,
45/08 in 83/12), v Občinski svet Občine Cerknica izvoljeni:
VOLILNA ENOTA št. 1 (8 mandatov)
1.
2.

3.
4.
5.

6.

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
izvoljen je: Blaž KNEZ, roj. 14. 8. 1970, Cerknica, Loško 27
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Miloš POHOLE, roj. 23. 12. 1974, Cerknica, Notranjska cesta 28
izvoljena je: Ladislava KLANČAR, roj. 12. 12. 1971, Cerknica, Cesta na Jezero 18
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljena je: Zvonka JEŠELNIK, roj. 21. 6. 1953, Cerknica, Sinja gorica 34
DeSUS – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
izvoljen je: Gregor POKLEKA, roj. 14. 7. 1970, Cerknica, Sinja gorica 28
NANO – NAŠA NOTRANJSKA
izvoljen je: Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 4. maja 4
izvoljena je: Vesna TURŠIČ, roj. 15. 3. 1987, Cerknica, Cesta na Jezero 15
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
izvoljen je: Bogdan ZEVNIK, roj. 8. 4. 1971, Cerknica, Hribarjeva ulica 15
VOLILNA ENOTA št. 2 (5 mandatov)

1.
2.

3.
4.

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
izvoljen je: Alojz PUNTAR, roj. 28. 4. 1965, Ivanje selo 53
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Vincenc STERŽAJ, roj. 26. 3. 1958, Rakek, Postojnska cesta 26
izvoljena je: Julija ŠLAJNAR, roj. 5. 1. 1988, Unec 1
DeSUS – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
izvoljen je: Danijel LESKOVEC, roj. 3. 4. 1950, Unec 5 b
NANO – NAŠA NOTRANJSKA
izvoljen je: Aleš ŠTEFANČIČ, roj. 25. 4. 1981, Ivanje selo 2
VOLILNA ENOTA št. 3 (6 mandatov)

1.

2.
3.

4.

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Marko RUPAR, roj. 15. 4. 1954, Begunje pri Cerknici 111a
izvoljena je: Vida DEBEVC, roj. 19. 2. 1966, Žerovnica 3a
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljen je: Boštjan KOVAČ, roj. 29. 1. 1979, Grahovo 68
NANO – NAŠA NOTRANJSKA
izvoljen je: mag. Janez OŽBOLT, roj. 22. 8. 1970, Begunje pri Cerknici 181
izvoljena je: Meta ZALAR, roj. 15. 1. 1966, Krušče 4
NEODVISNA LISTA NOTRANJSKE
izvoljen je: Anton LAH, roj. 4. 9. 1964, Bečaje 8
Št. 041-1/2014
Cerknica, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Cerknica

Tajnica:
Olga Smodila l.r.

Člani:
Jure Švigelj l.r.
Marinka Ivančič l.r.
Ljudmila Cantarutti l.r.

Predsednik:
Robert Urbas l.r.

Namestnica tajnice:
Helena Šlajnar l.r.

Namestniki:
Bojan Brence l.r.
Roman Šega l.r.
Boštjan Otoničar l.r.

Namestnica predsednika:
mag. Eva Obreza Modic l.r.
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ČRNOMELJ
3198.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini
Črnomelj

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je skladno z
določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 in 83/12), na podlagi zapisnikov
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja na
voliščih ter na podlagi zapisnika Občinske volilne komisije o
izidu glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja
na volitvah župana Občine Črnomelj, ki so bile 5. oktobra 2014:
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj
12.353 volivcev, od tega:
a) 12.353 volivcev vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 5.673 volivcev ali 45,92% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 5.541 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 123 volivcev glasovalo predčasno
c) 9 volivcev glasovalo po pošti
d) 0 volivcev glasovalo s potrdilom.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 5.672 glasovnic. Ker so
bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je
bilo 96 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.576.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih
glasov:
GLASOV
(štev.)
2801
2247
528

KANDIDAT/KA
Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ
Andrej FABJAN
Jože VESELIČ

GLASOV
(%)
50,23
40,30
9,47

III.
IZID VOLITEV ŽUPANA
Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega
odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je
bila za županjo Občine Črnomelj izvoljena:

GLASOV
(štev.)
1660
1097
875
808
525
187
134
128

GLASOV
(%)
30,66
20,26
16,16
14,92
9,70
3,45
2,48
2,36
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Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, roj. 3. 7. 1960, Kanižarica 21c, Črnomelj,
ker je na volitvah 5. oktobra 2014 dobila večino veljavnih
glasov.
Št. 041-21/2014-24
Črnomelj, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj
Darinka Plevnik l.r.

3199.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Črnomelj

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne
8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, izida
predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izidov glasovanja za Občinski svet Občine Črnomelj, na
volitvah 5. 10. 2014, ugotovila:
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj
12.353 volivcev, od tega:
a) 12.353 volivcev vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 5.673 volivcev ali 45,92% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 5.541 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 123 volivcev glasovalo predčasno
c) 9 volivcev glasovalo po pošti
d) 0 volivcev glasovalo s potrdilom.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Črnomelj
je bilo oddanih 5.673 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma
ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 259 glasovnic
neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.414.
Posamezne liste kandidatov so v vseh treh volilnih enotah
dobile naslednje skupno število glasov in mandatov:

IME LISTE
SD – Socialni demokrati
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SLS – Slovenska ljudska stranka
SDS – Slovenska demokratska stranka
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
SNS – Slovenska nacionalna stranka
PS – Pozitivna Slovenija
Lista civilnih iniciativ

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo
listam kandidatov 14 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah
so bili izvoljeni:
a) V volilni enoti I.:
1. SD – Socialnim demokratom pripadajo 3 mandati.
Izvoljeni so:
KHALIL Samer, roj. 28. 1. 1969, Zelena pot 20, Črnomelj.
ŽELJEŽNJAK Anica, roj. 29. 4. 1970, Kidričeva ulica 23,
Črnomelj.

ŠTEVILO
MANDATOV
8
5
4
4
2
0
0
0
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ADLEŠIČ Branislav, roj. 1. 7. 1957, Cankarjeva ulica 2a,
Črnomelj.
2. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije
pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
MISJA Štefan, roj. 8. 12. 1951, Kajuhova ulica 2, Črnomelj.
3. SLS – Slovenski ljudski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
mag. BELIČIČ Andrej, roj. 17. 12. 1961, Metliška cesta 8,
Črnomelj.
4. SDS – Slovenski demokratski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
ŠTUKELJ Ivanka, roj. 17. 11. 1961, Ulica Pod gozdom 38,
Črnomelj.
b) V volilni enoti II.:
1. SD – Socialnim demokratom pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
PERKO Leopold, roj. 17. 8. 1970, Dragatuš 5a, Dragatuš.
2. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije
pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
PUHEK Alojz, roj. 4. 12. 1956, Gornji Suhor pri Vinici 15,
Dragatuš.
3. SDS – Slovenski demokratski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
IVANUŠIČ Franc, roj. 22. 1. 1962, Preloka 49, Vinica.
c) V volilni enoti III.:
1. SD – Socialnim demokratom pripadata 2 mandata.
Izvoljena sta:
PERUŠIČ Janez, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, Črnomelj.
VRTIN Zdenka, roj. 28. 5. 1959, Kanižarica 18c, Črnomelj.
2. SLS – Slovenski ljudski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
GRABRIJAN Boris, roj. 22. 10. 1961, Velika sela 6, Adlešiči.
3. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije
pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
ČEMAS STJEPANOVIČ Mojca, roj. 3. 7. 1960, Kanižarica 21c, Črnomelj.
4. SDS – Slovenski demokratski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
KOCJAN Maja, roj. 16. 4. 1980, Butoraj 1, Črnomelj.
IV.
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah je
pripadalo listam kandidatov 9 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena ZLV so bili izvoljeni:
a) V volilni enoti I.:
1. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije
pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
AUPIČ Cvetka, roj. 16. 5. 1954, Svibnik 21, Črnomelj.
2. SD – Socialnim demokratom pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
MALEŠIČ Lidija, roj. 16. 3. 1957, Cankarjeva ulica 12,
Črnomelj.
3. SDS – Slovenski demokratski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
VESELIČ Jože, roj. 27. 10. 1974, Cankarjeva ulica 2,
Črnomelj.
b) V volilni enoti II.:
1. SLS – Slovenski ljudski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
ŠVAJGER Andreja, roj. 9. 1. 1973, Pusti Gradec 4, Dragatuš.
2. NSi – Novi Sloveniji – krščanskim demokratom pripada
1 mandat.
Izvoljena je:
HUDELJA Nataša, roj. 6. 6. 1964, Sečje selo 4a, Vinica
3. SD – Socialnim demokratom pripada 1 mandat.

Uradni list Republike Slovenije
Izvoljena je:
RADOJČIČ Mira, roj. 2. 1. 1953, Bojanci 7, Vinica.
c) V volilni enoti III.:
1. NSi – Novi Sloveniji – krščanskim demokratom pripada
1 mandat.
Izvoljen je:
ROM Matija, roj. 19. 7. 1944, Doblička Gora 6a, Črnomelj.
2. DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije
pripada 1 mandat.
Izvoljen je:
STAREŠINIČ Stanislav, roj. 6. 2. 1954, Kanižarica 33a,
Črnomelj.
3. SLS – Slovenski ljudski stranki pripada 1 mandat.
Izvoljena je:
JANKOVIČ Tončka, roj. 6. 7. 1973, Adlešiči 24a, Adlešiči.
Št. 041-19/2014-15
Črnomelj, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj
Darinka Plevnik l.r.

3200.

Poročilo o izidu volitev za člane svetov
krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne
8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, izida
predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izidov glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti v
Občini Črnomelj, na volitvah 5. 10. 2014, ugotovila:
I.
Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj
12.353 volivcev, od tega:
– 12.353 volivcev vpisanih v volilne imenike in
– 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 5.673 volivcev ali 45,92% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
– 5.541 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
– 123 volivcev glasovalo predčasno
– 9 volivcev glasovalo po pošti
– 0 volivcev glasovalo s potrdilom.
II.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti je bilo oddanih 5.672 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče
ugotoviti volje volivca, je bilo 300 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati po krajevnih skupnostih so dobili
naslednje število veljavnih glasov:
KS ADLEŠIČI:
Zap. št. Kandidat

Št. glasov % glasov

1

Nikolaj Vrlinič

106

34.08

2

Peter Veselič

164

52.73

3

Anton Kapele

75

24.12

4

Brigita Bahor

148

47.59

5

Andrej Klepec

105

33.76

6

Marjan Miketič

117

37.62

7

Jožica Grdun Adlešič

143

45.98

8

Ines Veselič

122

39.23

9

Simo Selakovič

97

31.19
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Št.

KS BUTORAJ:
Zap. št. Kandidat
1

Mitja Ilenič

2
3

38.64

Barbara Pezdirc

70

53.03

Janez Perušič

113

85.61

4

Robert Bahor

78

59.09

5

Denis Perušič

76

57.58

6

Vida Butala

66

50.00

KS ČRNOMELJ:
Št. glasov % glasov

1

Urška Jakobčič

553

25.58

2

Ivana Žunič

725

33.53

3

Jani Strugar

998

46.16

4

Tanja Papež

537

24.84

5

Tatjana Zupančič

482

22.29

6

Jožef Jerman

820

37.93

7

Jaka Birkelbach

1219

56.38

8

Mitja Stopar

652

30.16

9

Marko Panjan

641

29.65

10

Gregor Majerle

444

20.54

11

Lidija Malešič

776

35.89

12

Tanja Vidic

707

32.70

KS DOBLIČE:
Zap. št. Kandidat

Št. glasov % glasov

1

Stanislav Pavšič

102

45.13

2

Darinka Adlešič

92

40.71

3

Silvester Šuštarič

93

41.15

4

Branko Majerle

82

36.28

5

Janez Banovec

104

46.02

6

Martin Vrtin

98

43.36

7

Alenka Lakner

91

40.27

KS DRAGATUŠ:
Zap. št. Kandidat

Stran
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KS GRIBLJE:
Št. glasov % glasov
51

Zap. št. Kandidat
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Št. glasov % glasov

1

Alenka Črnič

107

18.94

2

Andreja Švajger

126

22.30

3

Melita Pintarič

66

11.68

4

Robert Kambič

107

18.94

5

Robert Babič

199

35.22

6

Jože Butala

188

33.27

7

Branko Fink

156

27.61

8

Borut Ravnikar

108

19.12

9

Aleksander Kuzma

149

26.37

10

Janez Štajdohar

223

39.47

11

Aleš Puhek

114

20.18

12

Janja Pešelj

192

33.98

13

Robert Vranič

241

42.65

14

Dušan Hudelja

102

18.05

15

Primož Vlašič

93

16.46

16

Evelina Gobec

31

5.49

17

Janja Metež

109

19.29

18

Marinka Šimec

66

11.68

19

Brigita Kočevar

118

20.88

Zap. št.
2
3
1
5
4

Kandidat
Toni Brinc
Darinka Jerčinovič Vrlinič
Marjan Starašinič
Tatjana Kralj
Milena Stubljar Dragoš

Št. glasov % glasov
117
78.00
86
57.33
72
48.00
72
48.00
70
46.67

KS KANIŽARICA:
Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Ivan Špehar
Vladimir Domjan
Sašo Videc
Maja Luzar
Alenka Pustavrh Janjič

Št. glasov % glasov
73
34.93
51
24.40
25
11.96
21
10.05
35
16.75

KS PETROVA VAS:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
Marko Absec
Janja Lozar
Maja Imširović
Anton Plut
Renata Lozar
Irena Lozar
Ivan Plut

Št. glasov % glasov
110
48.46
83
36.56
102
44.93
94
41.41
77
33.92
100
44.05
85
37.44

KS SINJI VRH:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidat
Peter Horvat
Milena Kump
Miroslav Šneljer
Boris Fortun
Benjamin Vlašič
Jurij Žagar
Alenka Simčič
Martina Tomažič
Janez Muhvič
Marija Struna
Matija Špehar
Mojca Filipaj

Št. glasov % glasov
72
72.00
36
36.00
57
57.00
61
61.00
64
64.00
53
53.00
37
37.00
31
31.00
61
61.00
19
19.00
33
33.00
29
29.00

KS STARI TRG:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidat
Mira Madronič
Renata Butala
Pavel Šterk
Rudi Šterk
Andreja Rade
Tomaž Perko
Matija Koce
Andrej Rade

Št. glasov % glasov
80
44.94
106
59.55
103
57.87
84
47.19
86
48.31
90
50.56
70
39.33
76
42.70

KS TALČJI VRH:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidat
Jože Vrščaj
Jože Vrščaj
Tomaž Adlešič
Sonja Fazlić
Tomaž Hiti
Damjan Volf
Aleš Jerman
Matej Petric

Št. glasov % glasov
84
30.43
93
33.70
133
48.19
88
31.88
95
34.42
106
38.41
119
43.12
118
42.75

Stran
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KS TRIBUČE:
Zap. št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Primož Kozan
Tamara Kimovec
Alen Kambič
Jože Sedlar
Sandi Kozan

Št. glasov % glasov
95
47.98
79
39.90
73
36.87
82
41.41
109
55.05

KS VINICA:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kandidat
Dušan Balkovec
Ana Frankovič
Jože Starešinič
Jože Juršak
Tomaž Grdun
Marko Mravinec
Robert Žalec
Ivan Starešinič
Marija Starešinič
Niko Radojčič
Alojz Čadonič
Mateja Peršič
Marjan Čadonič
Antonija Benetič
Martina Verbanec
Barbara Cemič
Marica Ivanušič
Jože Mravinec
Jože Flajnik

Št. glasov % glasov
217
34.01
84
13.17
106
16.61
114
17.87
103
16.14
106
16.61
122
19.12
208
32.60
74
11.60
131
20.53
106
16.61
72
11.29
72
11.29
178
27.90
174
27.27
31
4.86
137
21.47
188
29.47
203
31.82

III.
Občinska volilna komisija je skladno z 11. in 85. členom
Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so v svete krajevnih
skupnosti v Občini Črnomelj izvoljeni:
KS ADLEŠIČI:
1. Peter Veselič, roj. 30. 12. 1977, Gorenjci pri Adlešičih 6,
Adlešiči
2. Brigita Bahor, roj. 18. 7. 1969, Bedenj 2, Adlešiči
3. Jožica Grdun Adlešič, roj. 25. 1. 1979, Vrhovci 10a,
Adlešiči
4. Ines Veselič, roj. 30. 12. 1989, Adlešiči 9, Adlešiči
5. Marjan Miketič, roj. 9. 2. 1972, Mala sela 4, Adlešiči
6. Nikolaj Vrlinič, roj. 20. 7. 1956, Paunoviči 2a, Adlešiči
7. Andrej Klepec, roj. 12. 4. 1979, Jankoviči 9, Adlešiči
KS BUTORAJ:
1. Janez Perušič, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, Črnomelj
2. Robert Bahor, roj. 29. 4. 1969, Zorenci 6, Črnomelj
3. Denis Perušič, roj. 4. 8. 1978, Velika Lahinja 2, Črnomelj
4. Barbara Pezdirc, roj. 27. 12. 1981, Butoraj 2, Črnomelj
5. Vida Butala, roj. 10. 4. 1965, Butoraj 30, Črnomelj
KS ČRNOMELJ:
1. Jaka Birkelbach, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 4,
Črnomelj
2. Jani Strugar, roj. 16. 5. 1985, Ločka cesta 7, Črnomelj
3. Jožef Jerman, roj. 3. 4. 1952, Ločka cesta 8, Črnomelj
4. Lidija Malešič, roj. 16. 3. 1957, Cankarjeva ulica 12,
Črnomelj
5. Ivana Žunič, roj. 1. 8. 1937, Ulica Danila Bučarja 11,
Črnomelj
6. Tanja Vidic, roj. 23. 11. 1970, Grajska cesta 39, Črnomelj
7. Mitja Stopar, roj. 13. 8. 1981, Ulica 11. avgusta 4,
Črnomelj
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KS DOBLIČE:
1. Janez Banovec, roj. 2. 6. 1966, Dobliče 49, Črnomelj
2. Stanislav Pavšič, roj. 1. 11. 1966, Jelševnik 3, Črnomelj
3. Martin Vrtin, roj. 31. 10. 1952, Dobliče 35, Črnomelj
4. Silvester Šuštarič, roj. 15. 2. 1948, Jerneja vas 6,
Črnomelj
5. Darinka Adlešič, roj. 25. 6. 1964, Dobliče 3a, Črnomelj
6. Alenka Lakner, roj. 8. 12. 1963, Bistrica 1, Črnomelj
7. Branko Majerle, roj, 29. 4. 1964, Doblička Gora 12,
Črnomelj
KS DRAGATUŠ:
1. Robert Vranič, roj. 19. 9. 1977, Belčji Vrh 14, Dragatuš
2. Janez Štajdohar, roj. 18. 9. 1961, Dragatuš 7a, Dragatuš
3. Robert Babič, roj. 7. 12. 1985, Mala Lahinja 10, Dragatuš
4. Janja Pešelj, roj. 9. 8. 1973, Veliki Nerajec 1, Dragatuš
5. Jože Butala, roj. 27. 9. 1960, Šipek 3, Dragatuš
6. Branko Fink, roj. 4. 2. 1968, Tanča Gora 44, Dragatuš
7. Aleksander Kuzma, roj. 7. 2. 1978, Brdarci 1, Dragatuš
KS GRIBLJE:
1. Toni Brinc, roj. 25. 4. 1977, Griblje 55, Gradac
2. Darinka Jerčinovič Vrlinič, roj. 22. 2. 1972, Griblje 65a,
Gradac
3. Marjan Starašinič, roj. 6. 2. 1969, Cerkvišče 25, Gradac
4. Tatjana Kralj, roj. 17. 12. 1962, Griblje 60, Gradac
5. Milena Stubljar Dragoš, roj. 8. 7. 1956, Cerkvišče 7,
Gradac
KS KANIŽARICA:
1. Ivan Špehar, roj. 3. 3. 1960, Blatnik pri Črnomlju 1a,
Črnomelj
2. Vladimir Domjan, roj. 4. 4. 1979, Kanižarica 10a, Črnomelj
3. Alenka Pustavrh Janjič, roj. 11. 7. 1975, Kanižarica 38 a, Črnomelj
4. Sašo Videc, roj. 15. 9. 1957, Kanižarica 61, Črnomelj
5. Maja Luzar, roj. 1. 4. 1977, Blatnik pri Črnomlju 11b,
Črnomelj
KS PETROVA VAS:
1. Marko Absec, roj. 3. 9. 1978, Mihelja vas 12a, Črnomelj
2. Maja Imširović, roj. 20. 9. 1982, Lokve 10b, Črnomelj
3. Irena Lozar, roj. 15. 9. 1974, Lokve 18b, Črnomelj
4. Anton Plut, roj. 2. 5. 1961, Lokve 8a, Črnomelj
5. Ivan Plut, roj. 16. 7. 1979, Ručetna vas 11, Črnomelj
6. Janja Lozar, roj. 17. 10. 1994, Rožanec 17, Črnomelj
7. Renata Lozar, roj. 18. 2. 1974, Petrova vas 11, Črnomelj
KS SINJI VRH:
1. Peter Horvat, roj. 31. 3. 1967, Dalnje njive 3, Vinica
2. Benjamin Vlašič, roj. 22. 7. 1979, Sinji Vrh 4, Vinica
3. Boris Fortun, roj. 3. 7. 1961, Damelj 2, Vinica
4. Janez Muhvič, roj. 23. 8. 1952, Hrib 16, Vinica
5. Miroslav Šneljer, roj. 20. 7. 1967, Gorica 1, Vinica
6. Jurij Žagar, roj. 12. 9. 1956, Damelj 5, Vinica
7. Alenka Simčič, roj. 21. 9. 1984, Hrib 14, Vinica
KS STARI TRG:
1. Renata Butala, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20,
Stari trg ob Kolpi
2. Pavel Šterk, roj. 23. 11. 1959, Kovača vas 6, Stari trg
ob Kolpi
3. Tomaž Perko, roj. 17. 9. 1975, Stari trg ob Kolpi 21,
Stari trg ob Kolpi
4. Andreja Rade, roj. 20. 3. 1975, Srednji Radenci 2, Stari
trg ob Kolpi,
5. Rudi Šterk, roj. 31. 5. 1965, Sodevci 2, Stari trg ob Kolpi
6. Mira Madronič, roj. 1. 7. 1961, Stari trg ob Kolpi 39,
Stari trg ob Kolpi
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Kolpi

7. Andrej Rade, roj. 23. 4. 1958, Sodevci 8, Stari trg ob

KS TALČJI VRH:
1. Tomaž Adlešič, roj. 14. 0. 1968, Sela pri Otovcu 10,
Črnomelj
2. Aleš Jerman, roj. 28. 9. 1974, Naklo 7, Črnomelj
3. Matej Petric, roj. 11. 9. 1985, Tušev Dol 15, Črnomelj
4. Damjan Volf, roj. 15. 4. 1986, Stražnji Vrh 27e, Črnomelj
5. Tomaž Hiti, roj. 8. 4. 1974, Sela pri Otovcu 20a, Črnomelj
6. Jože Vrščaj, roj. 17. 10. 1974, Otovec 16, Črnomelj
7. Sonja Fazlić, roj. 18. 6. 1956, Stražnji Vrh 29c, Črnomelj

Št.

3201.

Poročilo o izidu volitev za člana občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti
v Občini Črnomelj

Posebna občinska volilna komisija Občine Črnomelj, je
na seji dne, 5. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za člana občinskega
sveta predstavnika romske skupnosti na volitvah 5. 10. 2014 v
Občini Črnomelj ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev
za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v
Občini Črnomelj.
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj
188 volivcev:
a) 188
volivcev vpisanih v volilni imenik in
b) 0
volivcev, ki je glasovalo s potrdilom.
2. 	 Glasovalo je skupaj 40 volivcev ali 21,28% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, je bilo oddanih 40 glasovnic od tega 17 veljavnih.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivcev, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov je bilo
23 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih
glasov:
1. HENČEK KOSEC
17

8473

Št. 041-10/2014-58
Črnomelj, dne 5. oktobra 2014
Predsednik
Posebne občinske volilne komisije
Alojz Poljšak l.r.
Člani Posebne občinske volilne komisije:
Erika Vrščaj Spudić l.r., namestnica predsednika
Valerija Banovec l.r., namestnica člana
Milena Katarina Henigman l.r., članica
Anton Hudorovac l.r., član
Sašo Videc l.r., namestnik člana

KS VINICA:
1. Dušan Balkovec, roj. 10. 12. 1975, Drenovec 20, Vinica
2. Ivan Starešinič, roj. 23. 3. 1953, Vinica 66, Vinica
3. Jože Flajnik, roj. 27. 4. 1958, Perudina 6, Vinica
4. Jože Mravinec, roj. 12. 6. 1977, Vinica 9a, Vinica
5. Antonija Benetič, roj. 18. 1. 1955, Vinica 69, Vinica
6. Martina Verbanec, roj. 18. 10. 1975, Učakovci 12a,
Vinica
7. Marica Ivanušič, roj. 26. 10. 1964, Preloka 49, Vinica

Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj
Darinka Plevnik l.r.

Stran

III.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3,
45/08 in 83/12), ugotovila, da je za člana občinskega sveta
– predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj izvoljen
HENČEK KOSEC, ki je dobil večino veljavnih glasov.

KS TRIBUČE:
1. Sandi Kozan, roj. 2. 9. 1978, Tribuče 75, Črnomelj
2. Primož Kozan, roj. 5. 5. 1983, Tribuče 49, Črnomelj
3. Jože Sedlar, roj. 19. 3. 1974, Desinec 1, Črnomelj
4. Tamara Kimovec, roj. 10. 2. 1984, Tribuče 14, Črnomelj
5. Alen Kambič, roj. 9. 9. 1983, Čudno selo 11, Črnomelj

Št. 041-20/2014-14
Črnomelj, dne 8. oktobra 2014
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JESENICE
3202.

Poročilo o izidu volitev za župana na območju
Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra
2014

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno s 85. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) podaja

POROČILO
o izidu volitev za župana na območju
Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
I.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 8. seji
dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja
za volitve župana, na volitvah v dneh od 30. 9. 2014 do 2. 10.
2014, ter v nedeljo, 5. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.
II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je bilo vpisanih v volilne imenike 17.740 volivcev.
Skupaj je glasovalo 7.974 volivcev, od tega jih je 24 glasovalo po pošti.
III.
Za volitve župana je bilo oddanih 7.974 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 108 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 7.866.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.

AHMED PAŠIĆ

2243

glasov

2.

BORIS GRILC

526

glasov

3.

JANKO PIRC

121

glasov

4.

ANDREJ ČERNE

449

glasov
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Stran
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5.

MIHA REBOLJ

1844

glasov

6.

TOMAŽ TOM MENCINGER

2683

glasov

IV.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice ugotavlja, da
nihče izmed šestih predlaganih kandidatov za župana ni dobil
večine veljavnih glasov, zato je potrebno opraviti drugi krog
volitev med dvema kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in
sicer med Tomažem Tomom Mencingerjem, ki je dobil 34,11%
veljavnih glasov ter Ahmedom Pašićem, ki je dobil 28,52%
veljavnih glasov.
Št. 040-1/2014
Jesenice, dne 9. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.

3203.

Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta na območju Občine Jesenice v nedeljo,
dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno s
85. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) podaja
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ime liste/predlagatelja
ZA BOLJŠE JESENICE
SMC – STRANKA MIRA CERARJA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNATIVA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZAAB – ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ZELENI SLOVENIJE
SOLIDARNOST
SKUPAJ

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta
na območju Občine Jesenice v nedeljo,
dne 5. oktobra 2014
I.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 8. seji,
dne 9. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na volitvah v
dneh od 30. 9. 2014 do 2. 10. 2014, ter v nedeljo, 5. oktobra
2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev članov
občinskega sveta.
II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je bilo vpisanih v volilne imenike 17.740 volivcev.
Skupaj je glasovalo je 7.958 volivcev, od tega jih je 24 glasovalo po pošti.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 7.958
glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 252 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 7.706.
Posamezne liste kandidatov so prejele v Občini Jesenice
naslednje število glasov:
Št. glasov
1721
1658
1407
755

Odstotek glasov
22,33%
21,52%
18,26%
9,80%

Št. mandatov
7
7
5
3

7,88%
7,22%
4,96%
3,44%
2,15%
1,27%
0,74%
0,44%
100,00%

2
2
1
1
0
0
0
0
28

607
556
382
265
166
98
57
34
7706

IV.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) je bilo v vseh
volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih
11 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadali naslednji mandati in bili skladno s 84. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3,
45/08 in 83/12) izvoljeni naslednji kandidati:
Mandati za OS – po VE – ostanki po Harejevem količniku
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 5 količnik: 177.40
Glasov
53
69
159
29

% gl.
5.98
7.78
17.93
3.27

Mand.
0
0
0
0

% ostan.
29.88
38.90
89.63
16.35

Št.
2
3
4
5

Ime liste
DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNATIVA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
ZAAB – ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK
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Glasov

Št.

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.
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Ime liste

60

6.76

0

33.82

6

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

129

14.54

0

72.72

7

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

9

1.01

0

5.07

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

80

9.02

0

45.10

9

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

210

23.68

1

18.38

11

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

89

10.03

0

50.17

12

ZA BOLJŠE JESENICE

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8 količnik: 319.00
Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

Ime liste

145

5.68

0

45.45

2

DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNATIVA

46

1.80

0

14.42

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

462

18.10

1

44.83

4

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

60

2.35

0

18.81

5

ZAAB – ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK

90

3.53

0

28.21

6

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

200

7.84

0

62.70

7

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

32

1.25

0

10.03

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

231

9.05

0

72.41

9

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

572

22.41

1

79.31

11

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

714

27.98

2

23.82

12

ZA BOLJŠE JESENICE

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7 količnik: 282.86
Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

221

11.16

0

78.13

2

DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNATIVA

Ime liste

37

1.87

0

13.08

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

401

20.25

1

41.77

4

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

38

1.92

0

13.43

5

ZAAB – ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK

79

3.99

0

27.93

6

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

164

8.28

0

57.98

7

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

24

1.21

0

8.48

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

136

6.87

0

48.08

9

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

370

18.69

1

30.81

11

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

510

25.76

1

80.30

12

ZA BOLJŠE JESENICE

VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 8 količnik: 285.88
Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

34

1.49

0

11.89

1

SOLIDARNOST

Ime liste

137

5.99

0

47.92

2

DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNATIVA

113

4.94

0

39.53

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

385

16.83

1

34.67

4

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

39

1.71

0

13.64

5

ZAAB – ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK

153

6.69

0

53.52

6

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

262

11.46

0

91.65

7

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

33

1.44

0

11.54

8

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

160

7.00

0

55.97

9

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

57

2.49

0

19.94

10

ZELENI SLOVENIJE

506

22.13

1

77.00

11

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

408

17.84

1

42.72

12

ZA BOLJŠE JESENICE
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V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 17 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah,
razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za
istoimenske liste v vseh 4 volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh štirih volilnih enotah, po d’Hontovem sistemu, je
zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:
Količnik po d’Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 28
Zap. št. Količnik Ime liste
1

1721.00 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

2

1658.00 STRANKA MIRA CERARJA

3

1407.00 SOCIALNI DEMOKRATI

4

860.50 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

5

829.00 STRANKA MIRA CERARJA

6

755.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

7

703.50 SOCIALNI DEMOKRATI

8

607.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

9

573.67 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

10

556.00 Milena Koselj-Šmit in skupina volivcev

11

552.67 STRANKA MIRA CERARJA

12

469.00 SOCIALNI DEMOKRATI

13

430.25 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

14

414.50 STRANKA MIRA CERARJA

15

382.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI

16

377.50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

17

351.75 SOCIALNI DEMOKRATI

18

344.20 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

19

331.60 STRANKA MIRA CERARJA

20

303.50 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

21

286.83 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

22

281.40 SOCIALNI DEMOKRATI

23

278.00 Milena Koselj-Šmit in skupina volivcev

24

276.33 STRANKA MIRA CERARJA

25

265.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

26

251.67 SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

27

245.86 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

28

236.86 STRANKA MIRA CERARJA

29

234.50 SOCIALNI DEMOKRATI

30

215.13 Neodvisna lista »Za boljše Jesenice«

31

207.25 STRANKA MIRA CERARJA

32

202.33 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

33

201.00

SOCIALNI DEMOKRATI

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Jesenice dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu,
in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v
volilnih enotah.
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Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
PREGLED MANDATOV ZA OBČINSKI SVET V VOLILNI
ENOTI
Člani Občinskega sveta Občine Jesenice, izvoljeni na
volitvah 5. oktobra 2014, so:
Volilna enota št. 1
Skupno število mandatov: 5
Lista: 3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 69, Odstotek glasov: 7,78%
1. HELENA RAZINGAR
Lista: 4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 159, Odstotek glasov: 17,93%
1. ZORAN KRAMAR
Lista: 7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 129, Odstotek glasov: 14,54%
1. JANEZ POLJŠAK
Lista: 11. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno število glasov: 210, Odstotek glasov: 23,68%
1. BOŠTJAN SMUKAVEC
Lista: 12. ZA BOLJŠE JESENICE
Skupno število glasov: 89, Odstotek glasov: 10,03%
1. BRANKA STOJANOVIĆ
Volilna enota št. 2
Skupno število mandatov: 8
Lista: 4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 462, Odstotek glasov: 18,10%
1. VERA PINTAR
2. ŽIGA PRETNAR
Lista: 7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 200, Odstotek glasov: 7,84%
1. ALEKSANDER POZVEK
Lista: 9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno število glasov: 231, Odstotek glasov: 9,05%
1. STANISLAV PEM
Lista: 11. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno število glasov: 572, Odstotek glasov: 22,41%
1. MIHA REBOLJ
2. EVA REBERNIK
Lista: 12. ZA BOLJŠE JESENICE
Skupno število glasov: 714, Odstotek glasov: 27,98%
1. ELVIRA GARIBOVIĆ
2. MATJAŽ KAŠE
Volilna enota št. 3
Skupno število mandatov: 7
TIVA

Lista: 2. DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNASkupno število glasov: 221, Odstotek glasov: 11,16%
1. ELVIS VUKALIĆ
Lista: 4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 401, Odstotek glasov: 20,25%
1. TOMAŽ TOM MENCINGER
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Št.

Lista: 11. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno število glasov: 370, Odstotek glasov: 18,69%
1. EGON KEPIC
2. IRENA MICCO
Lista: 12. ZA BOLJŠE JESENICE
Skupno število glasov: 510, Odstotek glasov: 25,76%
1. ANDREJ LAVTAR
2. EDITA OŠTRAKOVIĆ
3. UROŠ LAKIĆ
Volilna enota št. 4
Skupno število mandatov: 8
Lista: 2. DELAVSKA LISTA JA JESENIŠKA ALTERNATIVA
Skupno število glasov: 137, Odstotek glasov: 5,99%
1. BORIS GRILC
Lista: 4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 385, Odstotek glasov: 16,83%
1. MAJA OTOVIČ
Lista: 6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 153, Odstotek glasov: 6,69%
1. ANDREJ ČERNE
Lista: 7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 262, Odstotek glasov: 11,46%
1. BOJAN KORBAR
Lista: 9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno število glasov: 160, Odstotek glasov: 7,00%
1. BRANKO BERGANT
Lista: 11. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno število glasov: 506, Odstotek glasov: 22,13%
1. BOŠTJAN ŽIGON
2. ZDENKA KAJDIŽ
Lista: 12. ZA BOLJŠE JESENICE
Skupno število glasov: 408, Odstotek glasov: 17,84%
1. AHMED PAŠIĆ
Št. 040-1/2014
Jesenice, dne 9. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.

3204.
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Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno s 85. in
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) na podlagi zapisnikov volilnih komisij
krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice podaja

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Jesenice v nedeljo,
dne 5. oktobra 2014
I.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 8. seji
dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja
za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, na volitvah v dneh
od 30. 9. 2014 do 2. 10. 2014, ter v nedeljo, 5. oktobra 2014,
ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev članov svetov
krajevnih skupnosti.
II.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti je bilo oddanih naslednje število glasovnic:
Za krajevno skupnost Blejska Dobrava je bilo v volilne
imenike vpisanih 1.215 volivcev, glasovalo jih je 616 volivcev,
kar predstavlja 44,07%.
Za Krajevno skupnost Hrušica je bilo v volilne imenike
vpisanih 1.419 volivcev, glasovalo jih je 652 volivcev, kar predstavlja 45,95%.
Za Krajevno skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela
je bilo v volilne imenike vpisanih 3.685 volivcev, glasovalo jih
je 1.624 volivcev, kar predstavlja 44,07%.
Za Krajevno skupnost Planina pod Golico je bilo v volilne
imenike vpisanih 414 volivcev, glasovalo jih je 225 volivcev, kar
predstavlja 54,35%.
Za Krajevno skupnost Plavž je bilo v volilne imenike
vpisanih 6.175 volivcev, glasovalo jih je 2.439 volivcev, kar
predstavlja 39,49%.
Za Krajevno skupnost Podmežakla je bilo v volilne imenike vpisanih 1.335 volivcev, glasovalo jih je 541 volivcev, kar
predstavlja 40,52%.
Za Krajevno skupnost Sava je bilo v volilne imenike vpisanih 3.409 volivcev, glasovalo jih je 1.383 volivcev, kar predstavlja 40,57%.
Na podlagi preštetih glasov je izid volitev po krajevnih
skupnostih naslednji:

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Blejska Dobrava – VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

BOŽIDAR POGAČAR

Kandidat

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Ime liste/predlagatelja

108

48,00%

2.

IRENA KOLBL

ZELENI SLOVENIJE

51

22,67%

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Blejska Dobrava – VOLILNA ENOTA 02
Mesto

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

IVAN BERLOT

Kandidat

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Ime liste/predlagatelja

108

40,00%

2.

ANTON HRIBAR

Milena Koselj-Šmit in skupina volivcev

101

37,41%

Št. glasov

Odstotek glasov

46

47,92%

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Blejska Dobrava – VOLILNA ENOTA 03
Mesto
1.

Kandidat
BOJAN DORNIK

Ime liste/predlagatelja
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
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Rezultati volitev v krajevno skupnost – Blejska Dobrava – VOLILNA ENOTA 04
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

ANDREJ MUHAR

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

51

38,93%

2.

ŠTEFANIJA MUHAR

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

34

25,95%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Hrušica – VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

JANEZ MARINČIČ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

280

11,84%

2.

BORIS DOLŽAN

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

221

9,35%

3.

JAKA ŠTRAVS

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

214

9,05%

4.

PETER POPOVIĆ

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

203

8,59%

5.

ZORAN KRAMAR

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

197

8,33%

6.

IRENA RAZINGER

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

186

7,87%

7.

MARTA SMODIŠ

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

169

7,15%

Št. glasov

Odstotek glasov

124

100,00%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Slovenski Javornik – Koroška Bela – VOLILNA ENOTA 01
Mesto
1.

Kandidat
MARKO ZUPANČIČ

Ime liste/predlagatelja
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Slovenski Javornik – Koroška Bela – VOLILNA ENOTA 03
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

BORIS SMOLEJ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

295

29,59%

2.

BRANKO NOČ

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

273

27,38%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Slovenski Javornik – Koroška Bela – VOLILNA ENOTA 04
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

MAJA OTOVIČ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

288

42,11%

2.

KATARINA FAJFAR

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

155

22,66%

Št. glasov

Odstotek glasov

163

100,00%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Slovenski Javornik – Koroška Bela – VOLILNA ENOTA 05
Mesto
1.

Kandidat
CVETKO ERMAN

Ime liste/predlagatelja
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Planina pod Golico – VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

NEVENKA KLINAR

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

57

22,98%

2.

ALENKA KLINAR

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

53

21,37%

3.

MITJA BRANC

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

48

19,35%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Planina pod Golico – VOLILNA ENOTA 02
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

BARBARA LIPOVEC

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

35

41,67%

2.

JERNEJ ZUPANČIČ

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

27

32,14%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Planina pod Golico – VOLILNA ENOTA 03
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ZALA REKAR

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

37

53,62%

2.

VLADKO RAZINGER

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

32

46,38%
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Rezultati volitev v krajevno skupnost – Plavž – VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

ALAN BABAČA

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

259

21,26%

2.

MARJANCA AMBROŽ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

183

15,02%

3.

VINKO BERGANT

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

169

13,88%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Plavž – VOLILNA ENOTA 02
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ŽIGA PRETNAR

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

252

29,68%

2.

VINKO LAVTIŽAR

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

228

26,86%

3.

MARIJA JAZBINŠEK

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

187

22,03%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Plavž – VOLILNA ENOTA 03
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ALBINA SERŠEN

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

592

35,11%

2.

IVANKA ZUPANČIČ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

454

26,93%

3.

MIROSLAV HAREJ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

403

23,90%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Podmežakla – VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

ALJOŠA ULČAR

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

188

16,14%

2.

IBRAHIM SMAJIĆ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

184

15,76%

3.

TOMAŽ JEKLER

Miha Jekler

150

12,88%

4.

JASNA KOVAČ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

148

12,70%

5.

ALEKSANDER JERNEJC

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

139

11,93%

6.

STEVO ŠČAVNIČAR

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

130

11,16%

7.

ALOJZIJ TOMAŽ KALAN

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

129

11,07%

Št. glasov

Odstotek glasov

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Sava – VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.

TINA REPOVŽ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

427

8,93%

2.

EDINA DŽAMASTAGIĆ

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

416

8,70%

3.

MAG. IVO ŠČAVNIČAR

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

398

8,32%

4.

EGON KEPIC

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

393

8,22%

5.

MARIJA MULEJ

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

392

8,20%

6.

MIROSLAVA BOLTE

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

348

7,28%

7.

EDIN ADROVIĆ

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

300

6,27%

Št. 040-1/2014
Jesenice, dne 9. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.
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KANAL

3205.

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči
(SDOPN Kanal-1)

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8)
ter 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS,
št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči dne 25. 9. 2014 sprejel

ODLOK
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči
(SDOPN Kanal-1)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, ki je bil sprejet
z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 98/12.
2. člen
(1) V 4. členu se v točki 1 izbrišeta kratici – FI – faktor izrabe parcele in GE – gradbena enota, dodata pa se kratici FZP –
faktor zelenih površin in JPP – javni potniški promet.
(2) Izbriše se celotna točka 2.
3. člen
5. člen (vsebina besedila odloka) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»1.0.0.0 Uvodne določbe
2.0.0.0 Strateški del OPN – besedilo
2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine
2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini
2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
2.7.0.0 Razvoj centralnih naselij na podlagi urbanističnega načrta
3.0.0.0 Izvedbeni del OPN
3.1.0.0 Splošne določbe
3.1.1.0 Pravni obseg akta
3.1.2.0 Namenska raba
3.1.3.0 Način urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
3.1.3.2 Način urejanja v območjih z določenimi OPPN
3.1.4.0 Varovanja
3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
3.3.1.0 Splošna merila
3.3.2.0 Podrobna merila in pogoji urejanja na KGV
3.3.3.0 Podobmočja KGV
3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
3.4.2.0 Podrobnejši PIP po tipih EUP
EUP na območju PNRP SS
– hm – modernistične stanovanjske hiše
– hv – stanovanjske hiše v vrsti
– sb – stanovanjski bloki
EUP na območju PNRP SK
– ph – podeželske hiše
– pv – podeželske vile
EUP na območju PNRP CU
– js – javne stavbe oziroma podtipi jsk –klasična javna stavba, jsm – modernistična javna stavba, jsp – pavliljonska stavba,
jgd –stavba gasilskega doma
– th – trške hiše
– sb – stanovanjski bloki
EUP na območju PNRP CD
– pj – posebne javne stavbe oziroma podtipi pjc – cerkve, pjo – obeležja, spomeniki in kapelice, pjs – druge posebne stavbe
– ps – poslovilne stavbe
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EUP na območju PNRP BT
– jso – javne stavbe v odprtem prostoru EUP na območju PNRP BT, IG
– gs – gospodarske stavbe
EUP na območju PNRP IP
– ip – industrijske stavbe
EUP na PNRP IK
– gp – kmetijske gospodarske stavbe
EUP na območju PNRP ZS
– zsr – površine za oddih, rekreacijo in šport
EUP na območju PNRP ZD
– zdz – druge urejene zelene površine
– zvo – zelene ureditve ob vodotokih
EUP na območju PNRP ZK
– zpk – pokopališča
EUP na območju PNRP P
– jp – javne površine oziroma podtipi jpp –javna parkirišča, jpa – avtobusna postajališča ter mesta informativnih in turističnih vsebin
EUP na območju PNRP T, E, O, OO
– in – infrastrukturni objekti oziroma podtipi ičn – čistilne naprave, ivč – vodna črpališča in vodohrani, ieo – ekološki otoki,
ike – objekt komunikacijske in energetske infrastrukture, idg – deponija sipkih materialov, dz – začasna deponija
EUP na območju PNRP A
– od – domačije v odprtem prostoru
EUP na vseh stavbnih zemljiščih)
– pin – varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
– ppn – varovanja pogojev izvedbe OPPN
3.5.0.0 Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP
3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN
4.0.0.0 Prehodne in končne določbe.«
4. člen
V 7. členu se točka 2 nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina Kanal ob Soči želi z OPN doseči naslednje splošne cilje prostorskega razvoja:
– omogočiti aktiviranje gospodarskih razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov,
– ustvariti kakovostne pogoje za bivanje – z zagotovitvijo kakovosti posegov v prostor, z urejeno opremljenostjo naselij s
komunalno opremo in drugimi storitvami ter dobro povezanostjo – med naselji v občini in navzven,
– ohraniti poseljenost na območjih Kanalskega Kolovrata in Zahodnih Banjšic,
– zagotoviti pogoje za razvoj centralnih dejavnosti ter s tem kakovostno oskrbo in dostopnost do storitev na področju družbenih
dejavnosti predvsem v lokalnih središčih in v Kanalu,
– izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije in s spodbujanjem učinkovite
rabe energije,
– vzpostaviti oblike trajnostne mobilnosti prebivalstva z razvojem učinkovitega sistema JPP in fizične integracije podsistemov
ter izboljšati kakovost bivalnega in naravnega okolja z zmanjšanjem onesnaženja zraka in hrupa iz naslova osebnega prometa,
– odpraviti druge probleme v urbanem in odprtem ruralnem prostoru oziroma krajini, ko so ugotovljene s strokovnimi podlagami,
– ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino,
– zagotavljati prostorske pogoje za obstoj in razvoj kmetij z osnovno in dopolnilnimi dejavnostmi, zlasti turizma na podeželju
in obrti,
– spodbujati sonaravno kmetijstvo, ohranjati kulturno krajino in poseljenost,
– zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– zagotoviti celovit razvoj osrednjega poselitvenega območja občine z naselji Kanal in Deskle in drugih naselij v dolini Soče,
– zagotoviti aktivno ohranjanje in razvijanje prepoznanih kakovosti v prostoru.«
5. člen
(1) V 8. členu se v točki 3 izbriše prvi stavek.
(2) Točka 4 se nadomesti z naslednjim tekstom:
»Urbani središči v občini, za kateri se izdelata urbanistična načrta, sta Kanal z Gorenjo vasjo in Morskim in širše poselitveno
območje naselja Deskle. Slednje obsega naselja Deskle, Anhovo, Robidni Breg in Ložice. Za naselje Ročinj naj se pred pripravo
OPPN prenove izdela konservatorski načrt prenove.«
(3) Doda se točka 5, ki se glasi: »Razvoj naselij je potrebno načrtovati na način, da bodo prebivalci manj odvisni od osebnih
avtomobilov, pri tem pa bo z ustrezno ureditvijo komunalne opreme in razvojem trajnostne mobilnosti prebivalstva dosežena višja
kakovost bivanja in večja prometna varnost.«
6. člen
(1) V 9. členu se v točki 1 k naselju Kanal doda besedilo: »z Gorenjo vasjo in Morskim«, tako da se glasi:
»Osrednji razvojni območji za bivanje sta naselji Kanal z Gorenjo vasjo in Morskim ter Deskle z Anhovim, Robidnim Bregom
in Ložicami, ki se urejajo z urbanističnima načrtoma.«
(2) V točki 2 se črtajo naslednji stavki: »To so naselja Morsko in Gorenja vas z navezanostjo na Kanal in naselje Močila z navezavo na Deskle ter Anhovo. V Morskem se zagotavljajo stanovanjske površine eno ali dvostanovanjskih stavb za katere v Kanalu ni
zadostnih prostorskih možnosti. Morsko tako zadovoljuje poselitvene razvojne potrebe Kanala ter se nanj funkcionalno navezuje.«
7. člen
(1) V 12. členu se v točki 1 spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»5 posebnih varstvenih območij – območij Natura 2000: Banjšice (SPA), Trnovski gozd – južni rob in Nanos (SPA), Banjšice
– travišča (SCI), Divja jama nad Plavami in Zamedvejski potok, Avče (SCI), Domaček (SCI),«.
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(2) V točki 2 se na koncu doda stavek: »Od teh je 39 razglašenih za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica, Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85-275.«
8. člen
V 13. členu se v točki 13 za MMRP-Šempeter NG – MRP Anhovo doda besedilo: »(premer 200 mm, tlak 25 bar), Geoplin
plinovod d.o.o. se nadomesti s Plinovodi d.o.o.«
9. člen
(1) V 18. členu se točka 3 spremeni tako, da se glasi:
»Turizem je v občini močno povezan predvsem z reko Sočo, zato se za razvoj turizma opredeli območja v Kanalu in Plavah
(razvoj rekreacijsko turističnega centra Plave). Dobre pogoje razvoja turistične ponudbe povezane z izjemnim naravnim okoljem
imajo tudi odročna območja in naselja Kanalskega Kolovrata ter Zahodne Banjšice. Pri načrtovanju v območjih turizma se zagotavlja
dostop javnosti do kulturne dediščine. V območja kulturne dediščine se lahko poleg prvotnih funkcij umeščajo tudi tiste, ki služijo
turistični dejavnosti ali jo dopolnjujejo oziroma je ne degradirajo. Pri načrtovanju turističnega razvoja destinacije Kanal ob Soči je
potrebno upoštevati varovanje območja z mednarodno pogodbo alpskih držav – Alpsko konvencijo.«
(2) Doda se točka 4, ki se glasi:
»Dejavnosti naj se v naseljih umeščajo tako, da v stanovanjskih soseskah in v bližini šolskih, športnih, kulturnih in drugih
družbenih objektov ter nakupovalnih središč ne bodo generirale povečanega prometa. Ob gradnji objektov javnega značaja pa je
potrebno zagotavljati zadostno število parkirnih mest in dostopnost do postajališč JPP oziroma za lokacijo zagotoviti linijo JPP.«
10. člen
V 19. členu se v točki 7 doda stavek: »Pri načrtovanju območja za širitev naselja je potrebno upoštevati možnost priključitve
na prometno in energetsko infrastrukturo, infrastrukturo elektronskih komunikacij ter infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter
čiščenja odpadne in padavinske vode, skladno s programi opremljanja zemljišč.«
11. člen
V 22. členu se v točki 4 za zadnjim stavkom doda besedilo: »Na območju središčnih naselij občine, ki se urejajo z UN, naj se
načrtuje sklenjeno omrežje kolesarskih poti in stez ter pločnikov za pešce. Povsod, kjer je to možno, je traso za kolesarje in pešce
potrebno voditi ločeno od cest za motorni promet.«
12. člen
(1) V 23. členu se na koncu devete alineje 1. točke, ki se nanaša na Kanalski Kolovrat, doda: »in Zamedvejski potok«.
(2) V točki 2 se črtata zadnji in predzadnji stavek in spremeni tako, da se glasi: »Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo varovanih območij (območij Natura 2000 in zavarovanih območij), naravnih vrednot,
ekološko pomembnih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnih gradivih Zavoda RS za varstvo
narave (ZRSVN), v Okoljskem poročilu in Presoji sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja.«
(3) V točki 3 se črta zadnji stavek.
(4) V točki 7 se doda zadnji stavek: »Večje sklenjene gozdne komplekse je potrebno ohranjati.«
(5) Črtajo se točke 8, 9 in 10.
(6) Točka 11 se preštevilči v točko 8.
(7) Točka 12 se preštevilči v točko 9 in se spremeni tako, da se glasi: »Pri poseganju v območju voda in urejanju vodotokov
in obvodnih zemljišč je potrebno s sonaravnimi ukrepi, ob upoštevanju naravne dinamike porečja zagotavljati varstvo naravnih
vrednot in biotske raznovrstnosti, predvsem pa ohranjanje habitatov zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. V primerih regulacij naj
se preveri, pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah. Obseg poplavnih območij in režimov
naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezna nadomestitev površin.«
(8) Točke od 13 do 22 se preštevilčijo v točke od 10 do 19.
(9) Točka 23 se preštevilči v točko 20. Črtajo se prvi trije stavki, tako da se točka glasi:
»Posegi v prostor in dejavnosti morajo biti prilagojeni celostnemu ohranjanju tudi v vplivnem območju nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika.«
(10) Točka 24 se preštevilči v točko 21.
(11) Točka 25 se črta.
(12) Točke od 26 do 28 se preštevilčijo v točke od 22 do 24.
13. člen
(1) V 25. členu se točka 1 spremeni tako, da se glasi:
»Območja poselitve so na podlagi strokovnih podlag ter razvojnih potreb razdeljena oziroma določena v enote urejanja prostora (EUP). EUP se določijo kot območja enake namenske rabe s primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično oblikovnimi ter
funkcionalnimi značilnostmi, za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja prostora. Pri tem se upoštevajo funkcionalne povezanosti
med posameznimi deli poselitve ter režimi varovanj na območju. Zato naj bodo tudi PIP znotraj enega EUP oziroma podobmočja
EUP enaki. Pri tem je pomembno upoštevati posebnosti vsake EUP posebej.«
(2) Točka 2 se črta.
(3) Točka 3 se preštevilči v točko 2 in spremeni tako, da se glasi:
»PIP se izdelajo, kot pravna norma za izdajo gradbenih dovoljenj in hkrati usmeritev za načrtovanje konkretnih posegov. V
takšno obliko naj bodo vsebinsko vgrajeni cilji, usmeritve in merila načrtovanja v prostoru, ki jih opredeljujeta strateški del tega akta
in UN. Posebej pomembni so tudi naslednji kriteriji: jasnost usmeritev, možnost trdne opore načrtovalcem predvsem pri odločitvah
in tudi pri utemeljevanju posegov ter transparentnost prostorskih možnosti na vsakem zemljišču posebej. PIP se določajo posebej
za poselitev in posebej za ostali prostor (izven stavbnih zemljišč) in se opredeljujejo glede na namensko rabo.«
(4) Točka 4 in točka 5 se črtata.
(5) Točka 6 se preštevilči v točko 3 in spremeni tako, da se glasi:
»Pravno prostorski modeli tipov EUP se izdelajo tako, da na fleksibilen način zagotavljajo robne pogoje za:
– urbanistično oblikovanje stavb in ureditev ter njihovo razmerje z že obstoječimi ureditvami z javnim prostorom oziroma z
mejami naselja,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8483

– umestitev stavb in objektov na zemljišču namenjenem gradnji,
– urbanistično-arhitekturno oblikovanje stavb (od tlorisnih razmerij stavb, oblikovanja fasadnega plašča in odprtin, oblikovanja
streh …),
– dopustne višinske gabarite stavb,
– gostoto pozidave oziroma stopnjo izkoriščenosti zemljišč namenjenih gradnji ter
– druge, v posameznem okolju specifične prostorske parametre, ki so pomembni za vključevanje stavbne strukture v dano
okolje.«
(6) Točka 7 se preštevilči v točko 4 in spremeni tako, da se glasi:
»Dopustne izrabe prostora za območje redke poselitve in hkrati demografske ogroženosti je v PIP primerno opredeljevati le
izjemoma, saj so v tesni soodvisnosti od kakovosti prostora za poselitev, propadanja stavbne dediščine in prebivalstvenih gibanj.
Pogoji za preprečevanje ekscesnih pojavov se opredelijo z drugimi regulatorji urejanja naselij.«
(7) Točka 8 se preštevilči v točko 5 in se spremeni tako, da se glasi: »V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo ter pogoji
priključevanja objektov na omrežje prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri določanju prostorsko izvedbenih pogojev se upošteva tudi merila in pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. Za posamezne posege na EUP je potrebno predvideti tudi omilitvene ukrepe za varovanje
pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega poročila za celovito presojo vplivov izvedbe prostorskega načrta na okolje.«
(8) Točka 9 se preštevilči v točko 6 in se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski podrobni prostorski načrti so opredeljeni načini celovitega urejanja prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni osnovni
pogoji za urejanje s PIP glede na stanje obstoječega prostora, velikost območja ali zahtevnost posegov v prostor in kjer ob tem ni
mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez celovitega načrtovanja. Pri opredeljevanju OPPN je posebej pomembno uveljavljanje
javnega prostora in drugih javnih vsebin, usklajevanje različnih funkcij in rabe ter realizacija smiselnih in smotrnih parcelacij. Za
posamezno območje, ki naj se ureja z OPPN, naj se opredelijo ključne usmeritve za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na
ravni poselitvene enote in občine.«
(9) Točka 10 se preštevilči v točko 7 in se spremeni tako, da se glasi:
»OPPN naj se izdelajo za celovito ali delno prenovo območja (ali le dela) naselja, za širitev naselja na nove površine. Zatem
naj se izdelajo tam, kjer se s celovito obravnavo spreminja podrobnejša namenska raba, zgoščuje oziroma pomembno spreminja
pozidava ter za pozidavo nepozidanih stavbnih zemljišč. OPPN naj se izdela tudi za območja sanacije razpršene gradnje ter za
območja urejanja pomembnejše GJI in ureditev rekreacijskih površin.«
14. člen
(1) V 26. členu se točka 1 spremeni tako, da se glasi:
»Za osrednje poselitveno območje v občini sta izdelana urbanistični načrt naselja Kanal in urbanistični načrt naselja Deskle.
Prvi zajema Gorenjo vas in Morsko, slednji pa ob Desklah zajema še naselja Anhovo, Robidni Breg in Ložice. Urbanistična načrta
sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja za navedena naselja, ki postavljata izhodišča načrtovanju novih posegov v prostor
in njegove rabe.«
(2) Točka 2 spremeni tako, da se glasi:
»Prostor urbanističnega načrta Kanal obsega razvojni prostor občinskega središča – mesta Kanal, na zahodu vključuje
Gorenjo vas in na jugu Morsko. Območje urejanja v smeri sever–jug členi reka Soča. Razvojni koncept izhaja iz ugotovljenih
kakovosti in razvojnih potencialov prostora. Ti se odražajo v kakovosti umestitve naselbinske strukture v lokalnih mikroambientih
ter v prostorskih razvojnih možnostih, pogojenih predvsem z naravnimi in ustvarjenimi danostmi. V smislu razvojno investicijskih
ukrepov je v ospredju prenova obstoječih prostorskih resursov in kakovostna nadgradnja obstoječih sistemov na način, da se odpirajo možnosti za povečanje zmogljivosti obstoječih ter umeščanje dodatnih funkcij. V območju občinskega središča so v povezavi
z lokalnim središčem (Deskle) koncentrirane vse najpomembnejše družbeno upravne funkcije v občini.«
(3) Točka 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Dolgoročno naj se ohranja strnjeno pozidano jedro mesta Kanal na levem bregu reke Soče. Ob vseh pomembnejših središčnih prostorih ter ob primarni in sekundarnih oseh (Vojkovi ulici, Trgu svobode, delno tudi Staničevi in Gradnikovi ulici ter ob
predvideni obvoznici) naj se ohranijo oziroma vzpostavijo predvsem območja centralnih dejavnosti – z umeščanjem novih objektov
in ureditev, predvsem pa z revitalizacijo obstoječih objektov. Posebej pomembne so lokacije na križiščih obstoječih in načrtovanih
prometnic, kjer se praviloma oblikujejo območja prepoznavnih objektov in ureditev javnih vsebin. Z organizirano gradnjo naj se
omogoči vzpostavitev nove stanovanjske soseske na desnem bregu za različne skupine prebivalcev in z visokim bivanjskim standardom. Hkrati naj se sanira obstoječe stanovanjske soseske. Oblikovno, prostorsko in programsko različne zelene površine in
ureditve naj bodo v odmerjenih prostorskih razporeditvah integrirane v ostale ureditve – še posebej v razmerju do odprtega javnega
prostora. V odnosu do grajenega mestnega tkiva so zelene površine koncipirane kot antipoli grajenim/tlakovanim prostorom.«
(4) Točka 4 se spremeni tako, da se glasi: »Koncept prometnega omrežja temelji na obstoječi prometni infrastrukturi – osnovni
prometnici G2/103. Ta se z načrtovano rastjo mesta prestrukturira tako, da se težišče tranzitnih prometnih tokov prenese na novo
načrtovano obvoznico. Slednja se umešča v jugozahodni rob urbane strukture mesta pod železniško progo in poteka po skrajnem
zahodnem robu UN. Nova obvoznica zagotavlja ravnotežje prometnih tokov, omogoča vzpostavitev nove mreže prometnic v območju širitve mesta v zahodnem delu in razbremeni prometnico preko jedra mesta. Urejanje priključnih cest bo potekalo postopno
v odvisnosti od aktiviranja razvojnih potencialov mesta. Skupaj s cestno infrastrukturo se načrtuje tudi ureditev spremljajočih
prometnih površin, kot so avtobusna postajališča, površine za pešce in kolesarske poti. V prometni sistem se vključuje osrednja
kolesarska os od Nove Gorice do Tolmina, ki je umeščena ob železniški progi, nanjo pa se navezujejo glavne prečne povezave.
Obstoječa komunalna omrežja za oskrbo z vodo, za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se razvijajo in prenavljajo skladno z rastjo
potreb v prostoru. Pomembna je prenova vodovodnega in izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja. V energetski oskrbi
se ob klasičnih virih energije razvijajo tudi sistemi energetske oskrbe iz obnovljivih virov, zlasti energije sonca in biomase. Tako se
načrtuje gradnja nove kotlovnice za oskrbo območij gostejše poselitve, objektov družbene infrastrukture, centralnih dejavnosti in
industrije. Možna je navezava na plinovod, ki oskrbuje industrijski kompleks Anhovo.«
15. člen
V poglavju 3.0.0.0 Izvedbeni del OPN se členi od 27. do 85. črtajo in nadomestijo z novim besedilom od 27. do 85. člena,
in sicer:
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»3.0.0.0 IZVEDBENI DEL OPN
3.1.0.0 Splošne določbe
3.1.1.0 Pravni obseg akta
27. člen
(pravni obseg)

(1) OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po ZGO in drugem pravnem redu v RS v zvezi s posegi v prostor.
(2) Dovoljeni so vsi posegi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Za
posege po izdanih gradbenih dovoljenjih se smatra, da niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Za sanacijo stavb, katerih oblikovanje ni skladno z merili odloka in so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka ter nimajo
pravne podlage, so dopustna odstopanja v širini in tlorisnem razmerju stavbe, višini stavbe, arhitekturnih elementih, oblikovanju
elementov fasade, oblikovanju in naklonu strehe, faktorjih izkoriščenosti in morfologiji ter velikostnem redu zemljišča namenjenega gradnji. Pri slednjih je potrebno v upravnem postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo posebej dokazati, da odstopanja ne
povzročajo negativnih vplivov v okolju.
(4) Poleg interpretacije zakonodaje v tem odloku se upoštevajo določila v hierarhiji določil v 29. členu, izrazi v 30. členu,
obrazložitev akta ter termini in opredelitve v strokovnih podlagah in v prikazu stanja, ki so sestavine akta.
(5) Predpisi oziroma zakonodaja, navedena v tem odloku, se uporablja z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki stopijo v
veljavo tudi po sprejemu odloka. Prav tako se uporabljajo predpisi, ki razveljavljajo oziroma nadomeščajo predpise, navedene v
tem odloku.
(6) Izraz »praviloma« po tem odloku pomeni, da je potrebno določila odloka, na katera se ta izraz nanaša, upoštevati, razen
če to ni možno ali smiselno zaradi utemeljenih razlogov, kot so npr. specifične značilnosti obstoječe okoliške strukture, tehnične
zahteve obstoječe ali nameravane dejavnosti v objektu ali ureditev in podobno. Razloge za neupoštevanje takega določila je
potrebno v projektni dokumentaciji za nameravan poseg v prostor iz teh vidikov posebej utemeljiti.
28. člen
(skladnost posega z OPN)
Poseg v prostor je s tem aktom skladen, če je v skladu z naslednjimi predpisanimi elementi:
– s splošnimi določbami tega odloka (3.1.0.0);
– s podrobnejšo namensko rabo zemljišč (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela OPN (_223_eup_pnrp_pip),
z določili za KGV po posameznih namenskih rabah zunaj območja stavbnih zemljišč (KGV – 3.3.0.0) oziroma določili za posege
na območju stavbnih zemljišč (3.4.0.0);
– z merili in pogoji varovanj (3.1.4.0), ki so prikazani v prikazu stanja prostora (_3223_varst_gji);
– z merili in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0.) ter
– s posebnimi merili in pogoji urejanja EUP oziroma njihovih podobmočij (3.5.0.0).
29. člen
(hierarhija določil)
(1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljeni v 3.5.0.0 – Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP so pravno nadrejena ostalim določilom PIP za posamezno EUP.
(2) Merila in pogoji opredeljeni v tipih EUP in tipih stavb so nadrejeni splošnim merilom in pogojem urejanja.
30. člen
(uporabljeni izrazi)
Dvorišče
(1) je osnovni zunanji funkcionalni oziroma manipulacijski prostor med stavbami. Krajša dimenzija naj bo minimalno 5,0 m.
Faktor zazidanosti (FZ)
(2) je razmerje med zazidano površino vseh stavb (tudi enostavnih in nezahtevnih objektov) nad terenom in celotno površino
zemljišča namenjenega gradnji. V zazidano površino se ne štejejo posebni arhitekturni elementi.
Faktor zelenih površin (FZP)
(3) je razmerje med zelenimi površinami v nivoju terena in celotno površino zemljišča namenjenega gradnji.
Mansarda
(4) je izkoriščen prostor nad zadnjo etažo pod streho. Pri poševnih strehah je kolenčni zid mansarde visok do 1,8 m – merjen
v notranjosti prostora od gotovega poda do loma strehe. Izjemoma je dopusten kolenčni zid do 2,1 m, če se v upravnem postopku
pridobitve dovoljenja za gradnjo posebej dokaže, da odstopanja ne povzročajo negativnih vplivov v okolju.
Nadomestna gradnja
(5) je odstranitev obstoječega objekta in postavitev novega na mestu poprej odstranjenega objekta, ki je po velikosti in
namembnosti enak odstranjenemu objektu. Pri tem se lahko ohranja velikost zemljišča, namenjenega gradnji in obstoječi odmiki
stavbe od parcelnih meja sosednjih zemljišč – za slednje ni potrebno pridobiti soglasja sosedov.
Naselbinsko pomembne izvorne stavbe
(6) so stavbe, ki določajo pomembne prvine identitete prostora naselja ali njegovega dela v katerem stojijo. To so stavbe, ki
so bile zgrajene pred obdobjem urbanizacije, pred letom 1967. Lahko so stanovanjske stavbe, stavbe z javnimi programi (šola,
župnišče, trgovina, gostilna itd.) ter druge nestanovanjske stavbe. Te so identificirane in prikazane kot kvalitete, ki so pomembne
za razvoj naselja kot celote in njegovih delov v strokovnih podlagah na karti B (B4- kvalitete v prostoru, B411- kvalitetna arhitekturna stavba).
Obstoječa stavbna struktura
(7) so zgrajene stavbe na podlagi gradbenih in upravnih dovoljenj ter stavbe, ki imajo uporabno ali gradbeno dovoljenje po
zakonu.
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Okoliške stavbne strukture
(8) so obstoječe stavbne strukture v neposrednem vplivnem območju, v radiju do 100 m.
Orientacija stavbe
(9) je smer slemena osnovne strehe stavbe, ta je vzdolžna glede na tlorisno geometrijo stavbe.
Posebni arhitekturni elementi stavbe
(10) so balkon, gank, loža, nadstrešek, zunanje stopnišče, vetrolov ter strešni izzidek nad vhodom.
Strehe z naklonom
(11) Dvokapna streha je tip strehe, pri kateri sleme poteka po daljši stranici stavbe z naklonom strešnih površin med 16°
in 25°, praviloma krita z eno vrsto kritine. Izjemoma je dopusten naklon strešnih do 35°, če se v upravnem postopku pridobitve
dovoljenja za gradnjo dokaže, da ne povzročajo negativnih vplivov v okolju. Naklon naj se v okviru tega prilagaja naklonom streh
v območju okoliške stavbne strukture. Dopustni so zamiki kapi in slemen.
(12) Enokapna streha ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Naklon strešnih površin naj bo do 25°.
(13) Štirikapna ali večkapna streha je tip strehe z naklonom z vsaj štirimi strešinami. Kapi strehe so na isti višinski koti. Naklon
strešnih površin naj bo med 16° in 25°.
Ravna streha
(14) je oblikovana s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Pri oblikovanju ravne strehe naj bodo vidni elementi
tipa ravne strehe na celotni stavbi enaki. Lahko je oblikovana kot pohodna terasa ali streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim
slojem (zelena streha). Če je zelena streha v neposrednem stiku z raščenim terenom, se površina zelene strehe upošteva pri
izračunu faktorja zelenih površin (FZP).
Strešni venec
(15) je arhitekturno oblikovan stik strehe in fasade, vključno z vsemi instalacijskimi ureditvami (odvodnjavanje, strelovod itd.).
Velikostni red
(16) je priporočljivo merilo velikosti za opredelitev novih površin zemljišč namenjenih gradnji. Za obstoječe ne velja.
3.1.2.0 Namenska raba
31. člen
(namenska raba)
V OPN je določena namenska raba vseh zemljišč v občini. V skladu s Pravilnikom 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) – v nadaljevanju: Pravilnik (v prilogi 1) je po spodaj navedenih opredelitvah prikazana na karti _223_eup_pnrp_pip
izvedbenega dela OPN.
I. Območja stavbnih zemljišč
Osnovna namenska raba prostora
Oznaka
Opis
S
območja stanovanj
C

območja centralnih dejavnosti

I

območja proizvodnih dejavnosti

B
Z

posebna območja
območja zelenih površin

P

območja prometnih površin

območja energetske infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
površine razpršene poselitve
razpršena gradnja
II. Območja kmetijskih zemljišč
K1
najboljša kmetijska zemljišča
K2
druga kmetijska zemljišča
III. Območja gozdnih zemljišč
G
gozdna zemljišča
IV. Območja voda
V
površinske vode
VI
območje vodne infrastrukture
V. Območja drugih zemljišč
L
območja mineralnih surovin
OO
druga območja

Podrobnejša namenska raba prostora
Oznaka
Opis
SS
stanovanjske površine
SK
površine podeželskega naselja
CU
osrednja območja centralnih dejavnosti
CD
druga območja centralnih dejavnosti
IP
površine za industrijo
IG
gospodarske cone
IK
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
BT
površine za turizem
ZS
površine za oddih, rekreacijo in šport
ZD
druge urejene zelene površine
ZK
pokopališča
PC
površine cest
PŽ
površine železnic
PO
druge prometne površine

E
O
A

GP

gozd s posebnim namenom

VC

celinske vode

LN

površine nadzemnega pridobivalnega prostora
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3.1.3.0 Način urejanja

3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
32. člen
(splošne določbe o načinu urejanja EUP)
(1) OPN določa urejanje po EUP z opredelitvijo meje, namenske rabe, določili PIP in OPPN. DPN in občinski podrobnejši
izvedbeni akti (OPPN), ki ostanejo v veljavi, so v OPN le povzeti. Na takšnem območju EUP ostanejo v veljavi vsa določila dotičnega PIA.
(2) Za celotno območje občine je opredeljena mreža EUP. Prostorski izvedbeni pogoji, skupaj z varovanji in drugimi vsebinami
OPN, kot pravna norma določajo merila in pogoje za vse vrste posegov za vse EUP. Tako predpisujejo merila in pogoje razmerij
za EUP glede parcelacije, priključevanja na javno infrastrukturo, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, varstva kulturne dediščine ter načina umeščanja stavb glede lege, velikosti in oblikovanja na tak
način in tako natančno, da je v tem delu akt podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za posege v prostor.
(3) Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so ločeno opredeljeni za območja stavbnih zemljišč in za preostali prostor občine zunaj
območja stavbnih zemljišč (opredeljen v EUP KGV), za območje javnega prostora in gradnje GJI ter posebej za območja varovanj
v prostoru.
33. člen
(PIP v EUP zunaj območij stavbnih zemljišč – EUP KGV)
Območje celotne občine zunaj območij stavbnih zemljišč pokriva EUP z oznako KGV. Znotraj EUP KGV so ob splošnih merilih
opredeljena podrobnejša merila in pogoji za posege na dele EUP KGV glede na vrsto namenske rabe in sicer na kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodne površine in druga zemljišča (torej vsa nestavbna zemljišča), z izjemo prometnih površin. Opredelitve
so prostorsko vezane na opredelitve PNRP – po posameznih vrstah namenske rabe v sloju podrobnejše namenske rabe, ki je
prikazan na karti osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (_223_eup_pnrp_pip).
Znotraj EUP KGV so tudi podobmočja EUP KGV za katere so določena posebna merila in pogoji urejanja (PIP), in sicer za:
– ek – površine mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora – eksploatacija (v 50. členu),
– vg – varovalni gozd (v 51. členu),
– re – rekreacija (v 52. členu),
– pp – varovanje lokacij za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč (v 53. členu),
– pz – varovanje lokacij za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč (v 54. členu),
– ru – varovanje lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč (v 55. členu),
– sk – sanacija kamnoloma (v 56. členu),
– va – varovanja mineralnih surovin (v 57. členu),
– op – varovanje lokacij za odvzem plavja (v 58. členu), dz – začasne deponije (58.a člen),
– enote razpršene gradnje (ERG – fundusi stanovanjskih in drugih stavb) (v 59. členu).
34. člen
(PIP v EUP stavbnih zemljišč)
(1) Merila in pogoji urejanja na območjih stavbnih zemljišč so določeni v EUP, ki na podlagi strokovnih podlag opredeljujejo
prostorske enote z enakimi razvojnimi značilnostmi in usmeritvami. EUP je območje enotne zazidave z enotnimi prostorsko izvedbenimi pogoji. Členitev prostora po EUP je prikazana na karti »3.1 – Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(2) Za ta namen so v odloku določeni:
– pomeni izrazov,
– splošna merila in pogoji urejanja v EUP,
– podrobnejša merila (PIP) za posamezne PNRP s tipi EUP glede dopustnih dejavnosti, dopustnih tipov objektov, organizacije
prostora ter urbanističnega oblikovanja,
– podrobnejša merila (PIP) za tipologijo in oblikovanje stavb in
– specifikacija EUP s posebnimi merili urejanja.
3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti
(OPPN)
35. člen
(splošne usmeritve za OPPN)
(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), so do sprejetja dopustni posegi v skladu s 63. in 85. členom, po sprejetju takšnega akta pa le posegi v skladu z njegovimi določili. Usmeritve, ki so
v tem OPN določene za predvidene OPPN, so pri njegovi izdelavi obvezujoče glede koncepta ureditve in namembnosti območja
urejanja. OPPN se lahko, glede na opredeljeno območje urejanja, pripravlja in sprejema tudi za del območja oziroma po fazah. Za
kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena
(2) Predvideni OPPN se na podlagi utemeljenih pobud lastnikov večine zemljišč oziroma znanega investitorja ali občine lahko
spremeni oziroma se opredeli nov. To je mogoče kolikor spremenjen oziroma nov OPPN ni v nasprotju z odlokom OPN in UN. Za
kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
(3) OPPN je možno pripraviti tudi v naslednjih primerih: za območja, na katerih se sanira stanje in posledice naravnih in
drugih nesreč, zagotavlja dostop do gradbenih parcel in njihovo komunalno urejanje, za dele ali celoto omrežij, naprav in objektov
GJI, s katerimi se zagotavlja delovanje obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb, za načrtovanje urejanja površin, ki so javno
dobro potrebno za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v občini ter za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in
prenovo naselij. Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
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(4) OPPN je praviloma potrebno izdelati za območje, kjer se načrtuje gradnja več kot deset stanovanjskih objektov ali za
območje, kjer je potrebno urediti novo parcelacijo (za gradnjo objektov) ter javni dostop, in sicer na površinah, ki presegajo 1,0 ha.
Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
(5) Pred pričetkom priprave OPPN je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage – na vsaj taki ravni poglobljenosti in
takih metodoloških izhodiščih, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je potrebno eventualne različnosti od obstoječih strokovnih
podlag pokazati in utemeljiti kot spremenjena stališča – upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela. Za OPPN in DPN, ki
posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno preveri vplive
na podobo krajine ter poda usmeritve za omilitev vplivov na krajino ter ohranjanje njene identitete.
(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo območje in ostanek funkcionalno
prostorsko zaokrožena. Poleg tega morajo biti dopolnilne strokovne podlage izdelane za celotno območje v OPN predvidenega
OPPN. Prav tako morajo biti za celotno območje izdelane tudi rešitve prometne in gospodarske javne infrastrukture.
Način pridobitve rešitev urbanistično-arhitekturnih ureditev
(7) Strokovne rešitve urbanistično-arhitekturnih ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo tudi z urbanistično arhitekturnim
natečajem ali z izdelavo variantnih rešitev. Postopek pridobitve rešitev se predpiše v sklepu o pripravi OPPN.
3.1.4.0 Varovanja
36. člen
(varovanja v prostoru)
Pri posegih v prostor se upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja
narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter glede obrambnih potreb.
37. člen
(splošni pogoji varovanja kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(v nadaljevanju: KD). To so kulturni spomeniki in spomeniška območja, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja
dediščine in registrirane enote KD z vplivnim območjem, ki so bile vpisane v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega odloka. KD je razvidna iz prikaza stanja prostora in drugih uradnih evidenc.
(2) Na območjih KD veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor skupni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine
določenih v 38. členu.
(3) V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s skupnimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo
pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(4) 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 (in situ).
(5) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov,
namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov
materialov ipd.
(6) Za posege, vključno z vzdrževalnimi deli, v kulturni spomenik, spomeniško območje, vplivno območje kulturnega spomenika in spomeniškega območja, varstvena območja dediščine ali registrirane enote dediščine z vplivnim območjem, ki je bila
registrirana do dne uveljavitve tega odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje skladno s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine
se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, spomeniškega območja, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine, je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podrobnejše podatke o
potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(8) Za odstranitev objekta varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskave in odstranitev dediščine po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
(9) Za kulturne spomenike, spomeniška območja in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik,
spomeniško območje in njihovo vplivno območje veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.
(10) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(11) Za registrirano enoto kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje velja, da posegi
v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovano vrednoto ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki
so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki
veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu. Za posamezne enote registrirane
kulturne dediščine veljajo, poleg določb prejšnjega odstavka tega člena, tudi dodatni prostorski izvedbeni pogoji kot jih določajo
varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine in so določeni v 37. členu.
(12) Pri projektiranju in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih kulturne dediščine
upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo zanje. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti zaradi katerih
so objekti in območja zavarovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.
(13) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot KD se mora upoštevati krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti
lastnosti, vsebina, oblike in vrednosti kulturne dediščine.

Stran

8488 /

Št.

76 / 24. 10. 2014

Uradni list Republike Slovenije

(14) V območju registriranih enot kulturne dediščine naj se praviloma ne postavlja večnamenskih kioskov, v ta namen se
uporabijo obstoječi opuščeni objekti kulturne dediščine. Kadar teh možnosti ni, ali gre le za začasno rešitev (prireditve, sezonska
raba ipd.) je postavitev kioska dopustna pod pogoji in ob soglasju pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije. V območjih kulturne dediščine postavitev steklenjakov (rastlinjakov) ni dopustna. Prav tako naj se bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskih storitvam, relejna hišica in tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk praviloma izogibajo objektom
in območjem kulturne dediščine – če ni druge rešitve je možna postavitev na njihovem robu.
(15) Ob energetski sanaciji objektov kulturne dediščine naj bodo posegi prilagojeni značilnostim objekta tako, da se v največji
možni meri ohranja prvotna zasnova fasad in drugih stavbnih elementov. Struktura, tekstura in barva zaključnega sloja fasadne
obloge morajo imeti enake lastnosti kot prvotna fasada.
38. člen
(pogoji in usmeritve za varovanje posamezne zvrsti kulturne dediščine)
Arheološka dediščina
(1) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline
ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilce reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev arheološkega najdišča.
(2) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta, ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev,
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo in
– če gre za namakanje, melioracije in nezahtevne agromelioracije.
(3) Pri posegih večjih razsežnosti (območja izvedbenih prostorskih načrtov oziroma območja, ki predstavljajo območja poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega arheološkega najdišča, se zagotovi arheološki pregled na celotnem
območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine. Na vedutno izpostavljene enote
arheološke kulturne dediščine se ohranjajo pogledi iz okolice.
(4) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se
priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(5) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne službe.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(6) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Stavbna dediščina
(7) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so: tlorisna,
višinska ter konstrukcijska zasnova, osnovno gradivo oziroma osnovni gradbeni materiali, oblikovanost zunanjščine (arhitekturna
členitev, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli – arhitekturne poslikave in freske, reliefi
itd. Vzpostavitev novih arhitekturnih elementov ni dopustno. Na fasadah ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih
napeljav ter naprav ( kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt). Ob
tem se varuje pripadajoč zunanji prostor – dvorišče z niveleto, nivo poti in cest ob objektih dediščine ter lega in oblikovanje pripadajočih stavb ter zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. Varuje se pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko
izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.), celovitost dediščine v prostoru – v okolici objekta niso dopustni posegi,
ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine (npr. postavitev reklamnih panojev,
energetskih naprav, vertikalnih silosov ipd). V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi
deli (delna ali celovita prenova).
Naselbinska dediščina
(8) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so: naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja), 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),
stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Kulturna krajina
(9) Za registrirano kulturno krajino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote kot so: krajinska
zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine), značilna obstoječa parcelna struktura,
velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa), tradicionalna raba zemljišč (sonaravno
gospodarjenje v kulturni krajini), tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice …), odnos
med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
Memorialna dediščina
(10) Varuje se avtentična lokacija, materialna substanca in fizična pojavnost enote dediščine.
Varuje se vsebinski in prostorski kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto dediščine). Na območjih enot memorialne dediščine ni dovoljena gradnja ali postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske
omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine. Komunalni in drugi infrastrukturni vodi
naj se izogibajo območjem memorialne dediščine. V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.
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Območje druge dediščine
(11) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so: materialna
substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska pojavnost, vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
Sakralna dediščina
(12) Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost. Pozidava drugih objektov ni
dopustna.
Vplivna območja
(13) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve: ohranjati značilno
naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo, ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante, ohranjati
večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin, ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne
starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine, usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo
kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto, pospeševati izvajanje dejavnosti, ki
pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo, usmerjati dejavnost v vplivnem
območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov, preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno
naravno ohranjenih vodotokih, pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev, ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.
Varstvo vojnih grobišč
(14) Na območju občine se nahajajo tri grobišča borcev narodnoosvobodilne vojne (Prilesje pri Plavah, Anhovo, Avče), tri
grobnice borcev narodnoosvobodilne vojne (Morsko, Kanal, Kal nad Kanalom), avstroogrsko vojaško pokopališče iz 1. svetovne
vojne v Kalu nad Kanalom in italijansko vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne v Avčah.
(15) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne
elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč.
39. člen
(varovanje naravnih dobrin in ustvarjenih kvalitet prostora, zdravja ljudi ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Varovanje kmetijskih zemljišč
(1) Rodovitna zemlja se po izvedenih gradbenih posegih uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, za sanacijo degradiranih
območij in urejanje zelenih površin, razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, grajenega na mestu, kjer
je bila odrinjena.
(2) V primeru eventualne nesreče je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za preprečitev onesnaženosti tal oziroma kmetijskih zemljišč in rastlin, pri čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih kmetijske
pridelave. Med gradnjo dovoznih cest do objekta se morajo vozila v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih
zemljiščih. Eventualno potrebni posegi na sosednjih kmetijskih zemljiščih naj se izvedejo tako, da bo vpliv nanje čim manjši, v
primeru degradacije kmetijskih zemljišč v času gradnje pa je potrebno izvesti njihovo sanacijo in rekultivacijo. Na površinah, kjer
so načrtovani dopustni začasni objekti za izvedbo dopustnih posegov se po dokončanju del vzpostavi prejšnje stanje, potrebno je
zagotoviti zadostno število prehodov za kmetijsko mehanizacijo na območju predvidenih gradenj.
(3) V primeru umeščanja novih oziroma večjih dopustnih infrastrukturnih objektov v kmetijski prostor se jih umešča tako,
da se kar najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča ter se zagotovi ustrezen odmik od le-teh. Na območjih predvidenih
posegov naj se do izvedbe posegov ohranja kmetijska raba zemljišč. Na najboljša kmetijska zemljišča (oziroma trajno varovana
kmetijska zemljišča) se poseg izvede šele, ko so izkoriščene možnosti uporabe drugih zemljišč nekmetijske rabe in zemljišč, ki so
manj primerna za kmetijsko rabo. Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
Varovanje gozdov
(4) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju. Pri izvajanju posegov je
potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da se drevje
za krčitev označi in posek ustrezno evidentira. V času gradnje je prepovedano poseganje v gozdove izven območja gradnje ter
odlaganje materiala v gozdove.
(5) Potrebno je ohranjati prehodnost gozdnih prometnic. Pogoji gozdne proizvodnje ne smejo biti poslabšani. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo
poškodovane, se morajo sanirati takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi
in avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako, da je le-ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst,
prednost naj ima potencialna vegetacija. V prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo.
(6) V času izvedbe plana je potrebno za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor pridobiti soglasje Zavoda
za gozdove RS. Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi predpisi o
gozdovih in gozdarstvu do izdaje gradbenega dovoljenja. Krčitev gozda se lahko izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja, ob
predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS.
(7) Krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, ni dopustno. Zasipavanje vodnih izvirov v gozdu ni dopustno.
Na strmih predelih s poudarjeno varovalno funkcijo je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo.
(8) Ohranjati je potrebno večje gozdne komplekse, večji posegi vanje niso dopustni. Raba in vzdrževanje večjih lesnoproizvodnih kompleksov mora potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti.
(9) V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej
pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje,
odstranjevanje materiala in zasipavanje.
(10) Na območju varovalnih gozdov so dopustni le posegi v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in veljavnimi predpisi o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih
je bil gozd razglašen za varovalni gozd.
Varovanje voda
(11) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno
prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.

Stran

8490 /

Št.

76 / 24. 10. 2014

Uradni list Republike Slovenije

(12) Pri načrtovanju objektov in drugih ureditev na poplavnih območjih je potrebno izdelati karte poplavne in z njo povezane
erozijske nevarnosti ter jih razmestiti tako, da objekti in ureditve ne bodo ogroženi in ne bodo vplivali na povečanje ogroženosti
drugih območij.
(13) Na EUP stavbnih zemljišč na območjih poplavne nevarnosti so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Na
površinah nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih poplavne nevarnosti so drugi posegi in nove gradnje dovoljeni le, če se s
predhodno izdelano hidravlično hidrološko študijo, izdelano v skladu s predpisi izkaže, da gradnja ali drug poseg ne bo povzročil
povečanja poplavne ali erozijske nevarnosti.
(14) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske
spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne lastnosti vode. V času gradnje je potrebno spremljati kakovost
voda in prilagoditi dinamiko izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati
tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih
vodotokih v času gradnje in po njej.
(15) Komunalne in padavinske odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije na območjih opremljenih z javno
kanalizacijo in na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode.
(16) Odpadne tehnološke vode naj se čisti na izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi določenim mejnim koncentracijam za
izpuste v kanalizacijo oziroma vodotoke.
(17) Komunalne čistilne naprave morajo imeti ustrezno stopnjo čiščenja, tako da emisija snovi iz čistilnih naprav ne bo presegala mejne vrednosti določene s predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predpisom o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ter predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(18) Padavinske vode iz obravnavanih območij je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno
ponikati. Če ponikanje vode ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri
tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega
območja. V primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače
utrjenih muldah.
(19) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest in drugih utrjenih površin mora biti usklajena s predpisom o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo.
(20) Za kmetovanje na območjih kmetijstva, predvsem glede rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojenja, je z vidika kemijskega in biološkega stanja voda bistveno, da je v skladu s predpisi o zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih
pri kmetovanju in o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri izvajanju kmetijske prakse naj se dosledno
upošteva omejitve na območju priobalnega pasu predpisane ob vodotokih 1. in 2. reda glede prepovedi uporabe fitofarmacevtskih
sredstev in gnojil in obveznosti glede vzdrževanja in čiščenja obrežne vegetacije.
(21) Na območju kopalnih voda je potrebno zagotoviti ustrezno kakovost kopalne vode. Potrebno je upoštevati predpis o
upravljanju kakovosti kopalnih voda.
(22) Na območju površinskih kopov je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z meteorno in tehnološko vodo, ki je lahko močno
obremenjena z drobnimi delci.
(23) Ohranja naj se obrežno rastje ne glede na namensko rabo na območju vodotoka in priobalnega zemljišča. Posege v
strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih pri izvajanju del za varovanje voda in del na podlagi koncesije za izkoriščanje vodne
energije se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5,0 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke steblike), na
obeh straneh struge.
(24) V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti.
Varovanje vodnih virov
(25) Posegi na območjih zavarovanih virov pitne vode se izvajajo v skladu s predpisi s tega področja. Varstvena območja
vodnih zajetij in drugih vodnih virov so določena s predpisi države o varstvu virov pitne vode. Območja zavarovanih virov pitne
vode so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.
(26) Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih ta akt omogoča in dovoljuje, mora za izdajo dovoljenja za poseg v prostor
investitor izpolniti pogoje in zahteve, kot jih določajo predpisi s področja varstva virov pitne vode.
(27) Na tretjem vodovarstvenem območju je dopustno graditi objekte ali naprave 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
Če je v času gradnje ali obratovanja treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. V drugem
vodovarstvenem območju gradnja stavb ni dovoljena v primeru, ko bi se z gradnjo stavb ali naprav zmanjšala prostornina vodonosnika, presekal tok podzemne vode ali zmanjšala nepropustna zaščitna plast nad vodonosnikom. Na prvem vodovarstvenem
območju je dovoljena le gradnja objektov in naprav za črpanje, čiščenje in obdelavo pitne vode.
(28) Zaradi varovanja virov pitne vode je način kmetovanja treba prilagoditi režimom na vodovarstvenih območjih. Dosledno
je treba upoštevati časovna obdobja, v katerih je gnojenje z določenim gnojilom prepovedano. Gnojenje je treba omejiti v skladu
z dobro kmetijsko prakso, ki mora upoštevati okoljevarstvene lastnosti, kot so tip tal, nagib zemljišč, klima, padavine oziroma
namakanje, raba tal in kolobar, predvidene potrebe kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika v tleh, mineralizacije in vnosa z
gnojili. V skladu z režimi na vodovarstvenih območjih je treba urediti odvajanje komunalnih vod in onesnaženih vod iz kmetijskih
gospodarstev (gnojne jame, gnojišča itd.).
(29) Za zajetja, ki nimajo urejene priprave vode oziroma le-ta ni zadostna, je potrebno urediti ustrezno pripravo vode, uvesti
HACCP sistem. Vodna zajetja se redno vzdržujejo in čistijo.
Varovanje območij mineralnih surovin
(30) Mineralne surovine se varujejo kot naravni vir. Posegi se na območjih varovanja mineralnih surovin lahko izvajajo le za
potrebe raziskovanja naravnih virov v skladu z določili 57. člena tega odloka in na način, določen s predpisi s področja rudarstva.
Varovanje in ohranjanje narave
(31) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih ohranjanja narave se upoštevajo izhodišča in pogoji za
varstvo naravnih vrednot in varovanih območij (zavarovanih in Natura 2000 območij) ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot so
opredeljena v naravovarstvenih smernicah, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. K projektni dokumentaciji
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda pristojno ministrstvo, k posegom v naravo na Natura 2000 območjih in
zavarovanih območjih pa dovoljenje za poseg v naravo, ki ga izda upravna enota. Območja varovanja narave (območje Natura
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2000, zavarovana območja, naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembna območja) so grafično prikazana v prikazu stanja prostora.
(32) Pri območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih se praviloma sicer načrtuje osvetljevanje, naj se zaradi zmanjšanja
negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji,
netopirji) območja ne osvetljuje ali predvidi razsvetljavo v čim manjšem obsegu. Osvetljevanje se izvede s svetilnimi telesi, ki so v
skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(33) Pri območjih načrtovane namenske rabe, kjer se posega v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti je potrebno lesno
zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in izven gnezditvenega obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic. Morebitno poseganje
v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.
(34) V primerih, kjer se pri prenovi objektov ugotovijo morebitna kotišča, prezimovališča ali počivališča ogroženih netopirjev
na podstrehah objektov, se z deli začasno prekine in o najdbi obvesti pristojno organizacijo za ohranjanje narave. Kolikor je ugotovljeno, da se v/na podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova ne
izvaja v času od konca aprila do začetka septembra. Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture, ki
zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture).
(35) Na območju občine je evidentiranih več vrst je zavarovanih s habitatno direktivo in s predpisom o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja
ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj
naravnem stanju. Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti na vodotoku se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se osenčenost oziroma osončenost struge in brežin vodotokov. Prepovedano je
posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih
dob, to je v času drstenja posameznih rib. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
(36) Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na podlagi dovoljenj v skladu s predpisi s področja varstva voda in na
način, da se bistveno ne spreminjajo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali.
(37) Pri pripravi OPPN se predhodno preveri, če na območju ni habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo in niso habitat
živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in zavarovane.
(38) Pri posegu na območje naravne vrednote se upoštevajo pravila ravnanja za varstvo naravnih vrednot, ki so določena
v predpisu o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Vsi posegi v območje naravnih vrednot morajo biti usklajeni s pristojno službo
za varstvo narave. Med naseljem in varovanim območjem naj se ohranja tamponska cona (odprti prostor, zeleni pas), ki bo omilil
dejanske vplive naselja na ekološke razmere habitatov z visoko naravovarstveno vrednostjo.
(39) Preprečuje se odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira.
(40) Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske strukture)
in podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Na podlagi 47. člena ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2)
je lastnik zemljišča na katerem je bil najden mineral ali fosil, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do
najdbe, dolžan omogočiti raziskavo nahajališča. Najdbe mineralov ali fosilov mora najditelj prijaviti ministrstvu. Hkrati mora najdbo
zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov v skladu z 22. členom Zakona o varstvu
podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04).
(41) Na območju Soške doline v ravninskem delu naj se pred vsakim dopustnim posegom, kjer se bodo površine pozidale
(vključno s površinami za šport), območje pregleda konec februarja/začetek marca zaradi možne prisotnosti dvocvetnega žafrana
(Crocus biflorus ssp. biflorus). V primeru najdbe se osebke presadi na primerne lokacije (transplantacija). Enako velja za nagubanolistno ščetinko (Oplismenus undulatifolius), predvsem na delih, kjer uspeva nitrofilna vegetacija, za to vrsto pa velja pregled
od poletja do jeseni.
(42) Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za
to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.
(43) Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov naj se gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo
suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter
dostopna po kopnem s klančino in primerno prehodna za vidro ter druge sesalce, širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj
60 cm, ki vidri omogoča enostaven prehod, dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali primernih stopnic). Uporaba
cilindričnih prepustov oziroma kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre,
lahko pa se uporabljajo kvadratni prepusti /kanali s polico vsaj na eni strani.
(44) Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad). Morebitne obstoječe črne
točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem
obdobju prenaša čez prometnice ali pa se jih usmeri v primeren podhod (če je možno se dodatne podhode tudi izgradi).
(45) Nadzemne elektroenergetske in komunikacijske vode naj se obnovi ali gradi v izvedbi, ki je primerna za ptice (podzemno polaganje vodov, pri nadzemnih stebrih izolatorji obrnjeni navzdol) in preprečuje električne udare in pomore ptic. Intenzivna
gradbena dela naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ptic (gnezditve potekajo od meseca marca do konca avgusta).
(46) Na območju NV in EPO Soča ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Obstoječe obrežne vegetacije se
ne odstranjuje. V primeru zasaditev se uporablja avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Vzdolž reke se odstranjuje invazivne
vrste, predvsem bambus, ki se ponekod že razrašča ob reki (Plave).
Varovanje krajine
(47) Ob poseganju v območja krajinske prepoznavnosti je treba upoštevati in ohranjati tiste značilnosti, zaradi katerih je določeno območje spoznano za vredno ohranjanja. Ohranjati je potrebno obstoječe prostorsko razmerje med kmetijskim, poselitvenim,
gozdnim in vodnatim prostorom. Ohranjajo naj se posebno vredna krajinska območja in prvine prepoznavnosti krajine (vidnost
posameznih znamenj v prostoru, prvobitni težje dostopni predeli, posebne reliefne oblike, oblike dolin kot posebne krajinske in
morfološke enote, parcelacija v logičnih vzorcih s prevzemanjem razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine ipd.).
(48) V čim večji meri naj se ohranjajo obmejki, živice. Pri umeščanju dopustnih objektov, namenjenih kmetijski rabi, je treba
upoštevati smernice za varstvo kulturne dediščine. Na območju naselbinske kulturne dediščine postavitev rastlinjakov in steklenjakov ni dovoljena.
(49) Na posameznih krajinskih območjih in delih kakovostne kulturne krajine so dovoljene le gradnje, ki so za osnovno rabo
območja potrebne oziroma z njo povezane. Skladnost gradnje z merili kakovosti posamezne kulturne krajine je določena z merili
gradnje po posameznih EUP in podobmočjih EUP KGV. V fazi gradnje se pri vseh posegih izvaja sprotna sanacija v skladu z
usmeritvami.
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(50) Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin na PNRP LN naj se ohranja oziroma vzpostavi pas vegetacije, ki
služi kot vizualna zaščitna bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij. Pri sanaciji opuščenih kopov mineralnih surovin
naj se končno oblikovanje reliefa prilagodi okoliškemu terenu.
(51) Pri posegih v odprto krajino se obstoječo drevnino (živice, zaplate gozdov, skupine dreves, posamezna drevesa) ohranja in vključuje v predvidene programske dejavnosti v največji možni meri. Ohranja se drevesna oziroma grmovna zarast znotraj
kmetijskih zemljišč in ob vodotokih.
(52) Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih infrastrukturnih objektov je potrebno z ustreznimi ureditvami zagotoviti, da
nadzemni deli objektov in naprav ne bodo degradirali najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih
dominant (npr. cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani – npr. z izčiščeno
formo, z nerefleksnimi površinami in v svetlo kovinsko sivi barvi.
(53) Ohranja se vedute in sekvence pogledov na prostorske dominante (Korada, Kanalski Kolovrat, Sv. Gora) in druge vidno
izpostavljene elemente v prostoru (cerkve).
Varovanje tal
(54) Ob izvajanju del v okviru predvidenih dopustnih posegov je potrebno narediti vse, da se ne poškodujejo sosednja zemljišča. Preprečiti je potrebno izlive nevarnih snovi v tla ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepe, preprečiti onesnaženje
tal, pri čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih zemljišč za kmetijsko pridelavo.
Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
(55) Gradbeni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibni ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih
mestih. V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine. Nevarne odpadke
je potrebno oddajati pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. Zagotoviti je
potrebno ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev (nepropustna betonska ploščad, lovilci olj).
(56) Obvezna je sprotna sanacija in rekultivacija na območjih posegov, kjer obstaja nevarnost erozije. Na ogroženih območjih
(plazljiva in erozijska območja) je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov (sanacija aktivnih erozijskih območij in območij z veliko možnostjo plazenja tal) in z omejevanjem razvoja, sorazmerno stopnjo nevarnosti naravnih procesov,
ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine. Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
(57) Pri posegih na erozijska območja je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Na erozijskem območju je prepovedano
poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, ogoljevanje površin, krčenje tistih gozdnih sestojev,
ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih
zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje
in skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, odvzemanje naplavin z dna in brežin,
razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge, vlačenje lesa.
(58) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano: zadrževanje voda, predvsem
z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč; poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode; izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. Na območjih velikega in srednjega
tveganja za plazljivost terena so novogradnje ter druga večja zemeljska dela možna le na podlagi analize stabilnosti terena.
Varovanje okolja in varovanje zdravja
(59) Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo povzročati motenj in trajnih vplivov, ki presegajo meje, določene v
predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja ljudi in živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki bi s širitvijo
povzročila prekomerne vplive na okolje, je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo zagotoviti sanacijo vplivov v mejah skladnih
s predpisi. Za posege, kjer je možnost in nevarnost večjega vpliva na okolje ali emisije nevarnih snovi v okolje, je potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pristojnega organa. O tem ali je za konkreten poseg v prostor
presoja vplivov na okolje potrebna, presodi pristojni organ s področja varstva okolja ob podaji projektnih pogojev zanj.
(60) Obstoječe in predvidene proizvodne in industrijske dejavnosti se usmerja v prenovljeno gospodarsko cono Anhovo, s
čimer se dolgoročno ustvarjajo prostorske enote z jasno oblikovano namembnostjo.
(61) Območja površinskih kopov na PNRP LN morajo praviloma biti ograjena (žična ograja, nasip). Dostopne poti do površinskega kopa je potrebno zagraditi z ustrezno zapornico, poleg tega je potrebno postaviti opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi
pristopa nepoklicanim in opozorilo o nevarnosti padca v globino.
(62) Gradnja stavb je dopustna samo na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem
komunalne odpadne vode. Na območjih poselitve, ki ni komunalno opremljeno v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je gradnja stavb dopustna, če je odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb
zagotovljena skladno s predpisi.
(63) Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objektov
je potrebno ravnati v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ostalo veljavno zakonodajo s
področja odpadkov. Gradbene materiale in druge odpadke, ki bodo nastali med rušenjem obstoječih objektov, je potrebno odlagati
v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Pri izvajanju posameznih posegov je potrebno zagotoviti, da odvečni zemeljski
in gradbeni materiali ter drugi odpadki ne bodo odloženi izven meja predvidenega posega. Vse odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju strojev (odpadna olja, naoljene krpe), ter druge nevarne odpadke je treba zbirati in oddati pooblaščeni organizaciji za
ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je potrebno upoštevati določila predpisa o ravnanju z odpadki,
ki vsebujejo azbest.
(64) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z občinskim predpisom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. Imetnik mora odpadke do oddaje ali prepustitve v nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in z njimi ravnati tako,
da jih je mogoče obdelati. Prepovedano je med seboj mešati različne vrste nevarnih odpadkov ali nevarne odpadke z nenevarnimi
odpadki, snovmi ali predmeti. Nevarni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče nevarnih
odpadkov skladiščijo v ta namen zgrajenih in ustrezno varovanih skladiščih na območju, kjer so nastali.
Varstvo zraka
(65) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. Naprave in objekti pri obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo povzročati prekomernega prašenja. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet,
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je treba za različna območja poselitve načrtovati kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Z njimi se v občini načrtno spodbuja oblike
integralnega javnega potniškega cestnega prometa, racionalne oblike tovornega prometa, boljši standard peščevih in kolesarskih
površin ter različne oblike umirjanja in izločanja prometa na poselitvenih območjih.
(66) Na območjih, kjer je zaznan pojav povečanja onesnaženosti zraka zaradi delovanja naprave ali objekta, mora lastnik
oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti meritve onesnaženosti v skladu z zakonskimi zahtevami ter izvesti ustrezno zaščito
oziroma sanacijo.
(67) Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne biomase, bioplina, sončne energije in energije vetra za
lastne potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh novogradnjah, razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se
morajo upoštevati energetski standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti
zraka, v skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na stanovanjskih območjih (S), območjih centralnih dejavnosti
(CU,CD), posebnih območjih namenjenih posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem (BT), območjih za gospodarske cone
(IG) in industrijo (IP), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije
in ne povečujejo onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in prestrukturiranju industrije se uvaja BAT tehnologijo, ravno tako velja
za nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti v gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo oziroma
se vsako dejavnost in predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na območju.
(68) Med izvajanjem gradnje je potrebno redno čiščenje in po potrebi vlaženje vozišč na javnih cestah, čiščenje tovornih vozil,
zavarovanje tovora pred raznašanjem vetra in uporabljati tehnično brezhibno mehanizacijo.
(69) Za spremembo potovalnih navad v naseljih je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s postajališči javnega
potniškega prometa in parkirnimi površinami za motorna vozila. Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji iz 47. člena tega
odloka.
(70) Pri izkoriščanju mineralnih snovi se izvede ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak (zlasti prašenja): vlaženje površin ob suhem in vetrovnem vremenu; v sušnem obdobju naj se zagotovi zadostna količina vode in izvaja škropljenje; prekrivanje
materiala, ki je naložen na tovorna vozila za transport; zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije itd.
Območja varstva pred hrupom
(71) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo biti upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Posamezne stopnje varstva
pred hrupom so v odloku opredeljene za vse vrste PNRP oziroma za vse tipe EUP – tako, da je z njimi pokrit prostor celotne
občine. Kadar se zemljišče namenjeno gradnji nahaja v območjih različnih stopenj varstva se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo
varstva, kjer se nahaja več kot 50 % površine zemljišča. Pri določitvi stopnje varstva pred hrupom (SVPH) se upošteva predpis
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju tako, da so za prostor občine z določili po posamezni EUP določene meje območja
stopenj varstva pred hrupom.
(72) Območja I. SVPH v občini se lahko določi le za območje, ki potrebuje povečano varstvo pred hrupom. To je za površine na mirnem območju na prostem, ki obsegajo zavarovano območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen
območij naselij na zavarovanem območju, območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma
pomembne železniške proge.
(73) Območje II. SVPH velja na območju podrobnejše namenske rabe prostora, kot je določena v predpisu o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa.
(74) Na območjih IV. SVPH je potrebno vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. SVPH.
(75) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom mora biti
območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m na katerem veljajo pogoji varstva
pred hrupom za območje III. SVPH.
(76) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za
omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega
hrupa. Pri urejanju gospodarskih con naj se na obrobje umešča manj hrupne dejavnosti.
(77) Hrup med gradnjo objektov je potrebno zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev ter njihovim rednim vzdrževanjem. Gradbena
dela naj ne potekajo v nočnem času.
(78) V primerih, ko je v skladu s predpisi na izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov zaradi gradnje potrebno
postaviti protihrupne ograje, se morajo zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in izpostavljenimi mesti. Za kmetijska zemljišča
veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
(79) Pri posegih v obstoječe objekte je v skladu z zakonodajo potrebno načrtovati aktivno zaščito pred hrupom, toplotnimi
izgubami in vlago s tehničnimi in konstrukcijskimi ukrepi (zaščita oken, fasad, tlakov ipd.).
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
(80) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali
podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar
ali druga naprava ali objekt, katerega obratovanje obremenjuje okolje. Za gradnjo teh objektov je potrebno izdelati oceno vplivov
na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(81) Kot določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju gradnje novih objektov za stalno ali
občasno bivanje, stavb z varovanimi prostori ter objektov, namenjenih trgovskim, poslovnim, storitvenim, gostinskim, turističnim
dejavnostim, izobraževanju, otroškemu varstvu, socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji v vplivnem območju
virov EMS niso dopustne. V koridorjih daljnovodov je izrecno prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv
material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. V varovalnih koridorjih obstoječih vodov se dovolijo investicijska vzdrževalna dela obstoječih objektov in gradnja pomožnih
objektov k obstoječim objektom kot so garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti za potrebe kmetijstva in za lastne potrebe
v skladu s predpisom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij. Pri umestitvi novih ureditev in dejavnosti v prostor je potrebno zagotoviti minimalno varnostno razdaljo
med pomembnimi viri EMS in novimi objekti. Upoštevan mora biti tak odmik od virov EMS, da efektivne vrednosti jakosti in gostote
magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II. območje po predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju. Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.

Stran

8494 /

Št.

76 / 24. 10. 2014

Uradni list Republike Slovenije

(82) Pri postavitvi in graditvi predhodno navedenih objektov je potrebno, zaradi varovanja zdravja ljudi pred elektromagnetnim sevanjem, zagotavljati odmike teh objektov od virov EMS, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred EMS.
(83) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in
rešitve, ki omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja in zagotavljajo, da mejne vrednosti niso
presežene.
(84) Povzročitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če vira
sevanja ni mogoče namestiti tako, da je onemogočen dostop na območje čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja ali če
čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja na tem območju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče preprečiti
z drugimi ukrepi varstva pred sevanjem.
Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
(85) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim
osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.
(86) Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati predpise o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Pri razsvetljavi cest in javnih površin je potrebno upoštevati predpisane ciljne vrednosti.
(87) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne 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 določene s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženjem. Ne glede na ciljno
vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka je lahko največja letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju
občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 MWh.
(88) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo
občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina in izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe
elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje, programov
in prostorskih načrtov, ki posredno ali neposredno vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.
(89) Predvsem je potrebno upoštevati sledeča navodila: za osvetlitev naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z
ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra (npr. visokotlačne
natrijeve sijalke), namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum, svetila naj imajo vgrajen
senzor za prižiganje in samodejni izklop, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 23. ure).
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(90) Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno pri načrtovanju gradenj in drugih posegov v prostor upoštevati
zakonske predpise s področja varstva pred požarom. Območja ogroženosti pred poplavami so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.
(91) Gradnja na ogroženih območjih je dovoljena le, če je v funkciji varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, torej
gradnja objektov za zaščito pred erozijo in plazenjem. Gradnja in prostorske ureditve na potresnih območjih morajo biti skladne
s predpisi s področja potresno odporne gradnje.
(92) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih poplavnih območjih morajo upoštevati prepovedi, omejitve in zapovedi,
ki jih predpisuje zakon o vodah in podzakonski predpisi s področja varovanja in upravljanja voda. Vse ureditve je potrebno
načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala. Dovoljena je gradnja objektov, ki so v funkciji varovanja pred poplavami, izjemoma tudi vzpostavitev začasnih ureditev oziroma objektov, ki niso stavbe. Pri tem je potrebno predhodno izdelati
hidrološko-hidravlični izračun in tehnično tehnološko presojo. Za te posege je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne
službe za upravljanje in varstvo voda. Za umeščanje objektov in drugih večjih ureditev na poplavna območja je potrebno izdelati
karte poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti ter jih razmestiti na osnovi karte in predpisov o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije voda. Na območjih,
kjer se bodo izvajali protipoplavni ukrepi, naj se strugo in obrežje uredi čim bolj sonaravno. Za kmetijska zemljišča veljajo pogoji
iz 47. člena tega odloka.
(93) Pri načrtovanju gradenj in ureditev prostora ter izvajanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti pogoje za varen
umik ljudi in premoženja, potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za preprečitev širjenja požara, prometne in delovne
površine za intervencijska vozila in oskrbo s požarno vodo.
(94) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
študija požarne vernosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(95) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja potresne varnosti pred
potresi do VIII. in IX. stopnje po MSC lestvici. Pospešek tal na območju občine je (g) – 0,500. V obstoječih stavbah je pri vseh
večjih konstrukcijskih posegih (rekonstrukciji, dozidavi ali nadgradnji objekta) potrebno izvesti protipotresno sanacijo.
(96) Na območju občine ni posebnih območij za potrebe obrambe. V Občini Kanal ob Soči ni naselij z več kot 5000 prebivalci zato zaklonišč ni potrebno graditi. V primeru nevarnosti oziroma ob nastanku naravnih in drugih nesreč se vsa območja
namenske rabe (razen E, P, O) lahko uporabijo za izvajanje nalog v zvezi z zaščito, reševanja in pomoči za zagotavljanje
osnovnih življenjskih pogojev vključno z gradnjo objektov in naprav, ki so za izvajanje ukrepov potrebni. V primeru vojne je na
teh izjemoma dopustno graditi objekte za obrambo, zaščito in reševanje po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost. Za
kmetijska zemljišča veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
Varovanje zračnih poti
(97) Občina Kanal ob Soči se ne nahaja v vplivnem območju katerega od obstoječih ali načrtovanih slovenskih letališč.
Preko območja pa potekajo zračne poti, zato je potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu, predvsem določila
povezana z ovirami za zračni promet. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na
varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
(98) Med ovire za zračni promet štejejo objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30,0 metrov in ki stojijo na naravnih ali
umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100,0 m, vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo
več kot 100,0 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti med dolinami in soteskami po dolžini več kot 75,0 m.
Za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,0 m, če
se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8495

3.2.0.0 – Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
40. člen
(splošna merila in pogoji GJI in GJD)
Usklajenost posegov na infrastrukturi
(1) Vse infrastrukturne naprave se načrtujejo, izvajajo in obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
Upošteva se vse upravljavske in tehnične predpise ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne
infrastrukture.
(2) Posegi v prometne površine in druge talne javne ureditve naj se načrtujejo in izvajajo vzporedno, usklajeno in predvidoma
sočasno z načrtovanjem in izvedbo novogradenj ter posodobitvami vseh javnih infrastrukturnih instalacij, ki so napeljane oziroma
načrtovane na takšnem območju. Načrtovane širokopasovne povezave naj se združujejo z obstoječimi infrastrukturnimi koridorji.
Soglasja upravljavcev
(3) Vsi posegi na vseh vrstah javne infrastrukture, javnem prostoru ter na zakonsko določenih vplivnih območjih posameznih
infrastrukturnih sistemov (varovalni pasovi cest, železnic, energetskih vodov, telekomunikacijskih naprav itd.) se lahko izvajajo
skladno s predpisi s področja posamezne vrste GJI in le s soglasjem upravljavca posameznega infrastrukturnega sistema.
Izvedbe infrastrukturnih vodov v javnem prostoru
(4) Kabelske instalacije (TT, telekomunikacije, električne napeljave ipd.) ter cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod,
kanalizacija ipd.) se v naseljih napeljujejo praviloma v zemeljski izvedbi, izjemoma v nadzemni izvedbi. Praviloma se infrastrukturni
vodi umeščajo v prostoru javnih površin oziroma na območju javnega prostora. Kjer to zaradi terenskih razmer oziroma drugih
okoliščin ni mogoče ali smiselno, so dopustne tudi druge rešitve.
(5) Objekti in vodi gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da omogočajo priključevanje vseh
vrst objektov na območju enote urejanja prostora. Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
41. člen
(pogoji urejanja energetske infrastrukture)
Elektroenergetsko omrežje
Dopustne vrste objektov po klasifikaciji vrst objektov
(1) 22140 Prenosni elektroenergetski vodi, 23020 Energetski objekti, 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja. Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
Drugi pogoji gradnje
(2) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja nazivne napetosti 35 kV in
več je dovoljena v koridorjih obstoječih in načrtovanih daljnovodov prikazanih v izvedbenem delu akta (prikaz gospodarske javne
infrastrukture – karta 224).
(3) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli, znotraj
naselij praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v zavarovanih območjih arheološke dediščine. Gradnja nadzemnih vodov 20 kV in
manj je dopustna le zunaj strnjenih območij poselitve, izjema so nizkonapetostni (NN) vodi. Nadzemni elektroenergetski vodi ne
smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(4) Ob širitvi naselij je potrebno predvideti izgradnjo novih TP s pripadajočimi srednjenapetostnimi vodi, če priklop na obstoječe elektroenergetske naprave ni mogoč.
(5) RTP in TP naj bodo izvedene s čim manjšimi vplivi na okolje in rabo prostora, z uporabo sodobnih tehnologij ob upoštevanju predpisov za varno obratovanje. TP v naseljih so praviloma prosto stoječi objekti tipskega ali prilagojenega oblikovanja, lahko
pa so postavljeni znotraj večjega objekta. Izven naselij so TP manjše moči lahko postavljene na betonskem ali lesenem drogu.
Izogiba naj se vzpostavitvi le-teh na zavarovanih območjih kulturne dediščine.
(6) Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji 47. člena tega odloka.
Plinovodno omrežje
(7) Pri načrtovanju gradenj v območju plinovodov z delovnim tlakom je glede odmikov gradenj od plinovoda in posege v varovalnem in varnostnem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov (Uradni list RS, št. 60/01, 54/02 in 12/10).
Dopustne vrste objektov po klasifikaciji vrst objektov
(8) 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi, 22210 Distribucijski plinovodi.
Učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov
(9) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z
energijo in ogrevanja, upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
Stavbe se priključujejo na ekološko čiste vire energije. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje.
(10) Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji 47. člena tega odloka.
(11) Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje in toplotne črpalke.
42. člen
(pogoji urejanja prometne infrastrukture)
Dopustne vrste objektov po klasifikaciji vrst objektov
(1) 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, 21120 Lokalne ceste in javne poti,drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti, 21420 Predori in prehodi, 21210 Glavne in regionalne železnice, 21220 Mestne železnice
(mestne železniške proge in podobno).
Drugi pogoji gradnje
(2) Obstoječe ceste je dopustno rekonstruirati ali vzdrževati na vseh območjih ne glede na določeno namensko rabo. Gradnja novih cest s pripadajočimi objekti in napravami pa je dopustna na vseh stavbnih zemljiščih in v skladu s predpisi na drugih
zemljiščih.
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(3) Pri gradnji ali rekonstrukciji kategoriziranih cest je potrebno načrtovati avtobusna postajališča, če je to le mogoče izven
vozišča.
(4) Obcestne zasaditve morajo biti od roba vozišča odmaknjene tako, da ne ovirajo preglednosti ceste, drevesa pa tako, da
ob največji razraščenosti s krošnjo ne bodo segala v prosti profil državne ali občinske ceste.
(5) Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji 47. člena tega odloka.
43. člen
(pogoji urejanja komunalne infrastrukture)
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
(1) Za komunalna omrežja (vodovod, kanalizacija) so varovalni pasovi določeni z občinskimi predpisi s področja njihove
gradnje, upravljanja in vzdrževanja.
(2) Na območjih, kjer ni javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je do njegove izgradnje potrebno objekte oskrbeti
z lokalnim virom (vodnjak, zbiralnik vode, nepropustna greznica, mala čistilna naprava) in pri tem upoštevati določila operativnega
programa oskrbe s pitno vodo in operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
(3) Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
Dopustne vrste objektov po klasifikaciji vrst objektov
(4) 22121 Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak, 22221
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo.
Ravnanje z odpadki
(5) Vsi objekti, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov. Izjema so
objekti gospodarske javne infrastrukture, nezahtevni ali enostavni objekti oziroma objekti v katerih se ne izvaja dejavnost. Zbiralnice ločenih frakcij se praviloma locirajo na javnih površinah. Odjemalno mesto uporabniki praviloma zagotavljajo na zemljišču
namenjeno gradnji objekta. Dostop do kontejnerskega mesta mora biti urejen v skladu s cestnoprometnimi predpisi in prilagojen
specialnim komunalnim vozilom za odvoz odpadkov. Odjemno mesto mora biti urejeno skladno s predpisom občine o zbiranju
in prevozu komunalnih odpadkov, tako da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje. Ob
tem mora biti varno proti vetru, prilagojeno tehnologiji odvoza, tlakovano in oblikovno urejeno, dopustna je tudi postavitev ograje.
44. člen
(pogoji urejanja komunikacijske infrastrukture)
Dopustne vrste objektov po klasifikaciji vrst objektov
(1) 12410 Postaje, terminali, stavbe: samo stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe.
Drugi pogoji gradnje
(2) Gradnja objektov in naprav mobilne telefonije (bazne postaje) je dovoljena na površinah z namensko rabo IP, IG, CU,
CD, BT, ZD, K2, G. Tovrstni naj bodo oddaljeni najmanj 100 m od meje gradbene enote na kateri so zgrajeni objekti za zdravstvo,
izobraževanje, znanost in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in otroška igrišča ali stanovanjske stavbe. Ni jih dovoljeno
graditi tudi v območjih strnjene poselitve – v EUP z namensko rabo SS, SB, SK ter na območjih zavarovane kulturne in naravne
dediščine. Telekomunikacijski stolpi naj se vzpostavljajo na vedutno neizpostavljenih mestih, tako da bodo v krajini čim manj moteči.
(3) Za gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo pogoji iz 47. člena tega odloka.
45. člen
(priključevanje in pogoji rabe javnih infrastrukturnih vodov)
(1) Upravljavci vseh javnih infrastrukturnih sistemov morajo pod enakimi pogoji omogočati vsem uporabnikom priključitev na
obstoječa omrežja in naprave za izvajanje javne storitve v skladu z veljavnimi predpisi.
Javne površine kot grajeno javno dobro
(2) Javne površine so površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. To so ceste, poti, parkirišča, avtobusna postajališča,
površine za pešce in kolesarje, tlakovane površine trgov, pasaže, stopnišča, površine tržnic in sejmišč, igrišča, parki, zelenice,
pokopališča.
Soglasje k elementom javnih površin
(3) Za vse površinske elemente javnih površin je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojne občinske službe z vidika oblikovne ustreznosti. Taki elementi so: urbana oprema (koši in kontejnerji za odpadke, klopi ipd.), elementi
infrastrukturnih sistemov (pokrovi jaškov, robniki, elementi javne razsvetljave ipd.) in iz javnega prostora vidni elementi (omarice
ventilov, merilni sistemi, oznake ipd.).
Drugi varstveni pogoji pri gradnji GJI
(4) Pri načrtovanju GJI, tako dejavnosti kot prostorskih ureditev, naj se zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in ohranjanje
biotske raznovrstnosti. V primeru gradnje, rekonstrukcije ali investicijsko vzdrževalnih del na državnih in občinskih cestah naj se,
kolikor se izkaže za potrebno, načrtujejo ustrezni prehodi za dvoživke. Infrastrukturni vodi GJI naj se praviloma načrtujejo v skupnih
koridorjih in umeščajo v obstoječe javne površine cest, pločnikov, poti in drugih prometnic. Načrtovane širokopasovne povezave
naj se združujejo z obstoječimi infrastrukturnimi koridorji. Nadzemne vode naj se obnovi ali gradi na pticam ne nevaren način.
(5) Pri načrtovanju GJI, tako dejavnosti, kot prostorskih ureditev, naj se zagotavlja varstvo objektov in območij kulturne dediščine tako, da se jim izogne. Na objektih in območjih kulturne dediščine naj se GJI načrtuje le izjemoma, kadar zaradi okoljskih,
prostorskih in ekonomskih razlogov ni drugih izvedljivih možnosti. Takšno odločitev je potrebno pri načrtovanju utemeljiti.
3.3.0.0 – Merila in pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč– EUP z oznako KGV
3.3.1.0 Splošna merila
46. člen
(posegi na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L)
(1) Območja kmetijskih, gozdnih, vodnih zemljišč in drugih zemljišč (pridobivalnega prostora mineralnih surovin) so prostorsko
določeni s prikazom podrobne namenske rabe.
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(2) Grafični prikaz podobmočij EUP na KGV vsebuje mejo podobmočja EUP KGV in prostorsko oznako, sestavljeno iz treh
znakov (npr: KGV/01.vg,), pri čemer je: KGV – oznaka EUP, 01 – zaporedna številka podobmočja KGV in vg oznaka tipa podobmočja KGV (varovalni gozd).
3.3.2.0 Podrobna merila in pogoji urejanja na KGV
47. člen
(KGV z oznako PNRP: K – kmetijska zemljišča; K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča)
(1) Delitev kmetijskih zemljišč na podlagi naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel je prikazana na karti _223_eup_
pnrp_pip in sicer na najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo (oznaka K1) in druga kmetijska
zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo (oznaka K2).
Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve
(2) Na kmetijskih zemljiščih so dopustne dejavnosti le v skladu s predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč. Kmetijska
zemljišča so namenjena kmetijstvu – to je pridelovanju pridelkov, gojenju živali ter pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov
iz naravnega okolja ter lovu. Prednost imajo oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja in razvija identiteto
krajine. Na kmetijskih površinah lahko potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo
in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve v skladu z zakoni in
podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva in katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske dejavnosti. Na območju
kmetijskih zemljišč se lahko brez spremembe namenske rabe prostora izvaja: agrarne operacije, gradnjo vodnih zadrževalnikov
za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture navedene v točki 6 tega člena, posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gradnja nezahtevnih in enostavnih
pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, navedeni v točki 7 tega člena, gradnja in postavitev drugih enostavnih in nezahtevnih
objektov, navedenih v točki 9 tega člena ter začasnih objektov navedenih v točki 10 tega člena.
Izjemne dejavnosti
(3) Na kmetijskih zemljiščih se lahko izvajajo tudi razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in
reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje povezano s kmetijstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami.
Osnovna merila rabe kmetijskih zemljišč
(4) Kmetijska zemljišča je potrebno uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.
Tako sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje,
zbitost tal, erozijo ali drugačno degradiranje.
(5) Na območju vseh kmetijskih zemljišč je dopustna izvedba vseh agrarnih operacij v skladu z zakonskimi predpisi s področja kmetijstva in gradnja rastlinjakov. Na kmetijskih zemljiščih slabše kakovosti in v zaraščanju (druga kmetijska zemljišča) lahko
potekajo agromelioracije in hidromelioracije, ki izboljšujejo pridelovalne lastnosti v skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja
varstva narave in varstva voda.
(6) Na območju kmetijskih zemljišč se lahko gradijo ter rekonstruirajo gradbeno inženirski objekti, ki so omrežja gospodarske
javne infrastrukture vključno s priključki nanjo., ki po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov spadajo v
skupino 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter
222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja. Dopustne so
rekonstrukcije lokalnih cest, vključno z objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija (oporni in podporni zidovi, nadhodi, propusti,
protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste zaradi njene rekonstrukcije
treba zgraditi ali prestaviti. Objekti za preprečevanje erozije na strminah – palisade, lovilne in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi
za varovanje so dopustni kot del rekonstrukcij lokalnih cest in naj se izvajajo tako, da ne bodo vidno moteči.
(7) Dopustna je gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (objekti namenjeni
kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki niso namenjen bivanju):
– vse stavbe (razen kleti in vinske kleti),
– gradbeno inženirski objekti (dopustni vsi razen gozdna prometnica),
– stolpni silos, dvojni kozolec, zbiralniki gnojnice ali gnojevke v skladu z določili predpisa, ki ureja razvrščanje objektov glede
na zahtevnost gradnje ter
– drugi objekti in posegi na kmetijska zemljišča: poljske poti ter postavitev premičnega čebelnjaka, premičnega tunela in nadkritja, zaščitne mreže, lovske preže, obore, ograje za pašo živine, ograje ter opore za trajne nasade, ter druge pomožne kmetijsko
gozdarske opreme (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči in ptičem …).
Pomožni kmetijsko gozdarski objekti naj se praviloma postavijo na robu naselij oziroma v izteku domačij (v oddaljenosti do
100 m od zadnjega objekta naselja oziroma domačije).
(8) Združevanje več vrst objektov glede na namen je dopustno v eni stavbi, ki ima skupne konstrukcijske elemente, vendar
njena velikost – skupna površina ne sme presegati meril, kot jih za enostaven in nezahteven objekt določa predpis o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje. Po umestitvi v prostoru (legi) naj se podreja značilnostim prostora in ne izstopa iz podobe
kulturne krajine. Optimalna lokacija umestitve pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov je v izteku oziroma na robu domačij, ob
gozdnih robovih ter ob obstoječih poteh. Odmiki objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč, ki niso v lasti investitorja, morajo
biti takšni, kot je s tem odlokom določen za enostavne in nezahtevne objekte na območju stavbnih zemljišč. Oblikovanje objektov
naj izhaja iz meril arhitekturnega oblikovanja avtohtonih tipov iste vrste stavb v območju (v tlorisni zasnovi, fasadnem oblikovanju,
uporabi konstrukcijskih materialov). Dopustni nezahtevni in enostavni objekti se lahko preko samostojnih priključkov priključujejo
na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture. Pred priključitvijo mora investitor pridobiti dokazilo o plačilu
občinskih dajatev (komunalni prispevek).
(9) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti skladno s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:
– pomožni komunalni objekti,
– mala komunalna čistilna naprava, z zmogljivostjo manjšo od 2000 PE, in nepretočna greznica,
– rezervoar za vodo in vodnjak,
– zajem pitne in tehnološke vode,
– priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (enostavni objekt), dopustni vsi razen priključek na cesto, ki je dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – dopusten je zajem pitne vode in tehnološke vode, grajen
namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik,
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– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravni pojavov-dopustni so le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt
za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za
opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).
(10) Dopustna je postavitev začasnih objektov, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol ali vstopno-izstopno mesto za kratkotrajni privez čolnov, odprti sezonski gostinski vrt, kot del gostinskega obrata, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni
šotor, montažni oder z nadstreškom za prireditve, cirkus z montažnimi objekti ali šotori, začasna tribuna za gledalce na prostem
in objekti za začasno skladiščenje nenevarnih snovi ter smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami. Po
odstranitvi začasnih objektov se vzpostavi prvotno stanje na zemljišču na katerem so bili objekti postavljeni.
(11) Pred posegi na zemljiščih na območjih arheološke dediščine (agromelioracijo, globoko oranje, nove poljske poti …) je
potrebno na varovanih območjih opraviti predhodne arheološke raziskave. Na območjih, kjer so vzpostavljeni registrirani varovani
objekti ZVKDS, gradnja novih stavb ni dovoljena. V vplivnih območjih le-teh pa se ne smejo umeščati ureditve, ki bi poslabšale
vrednost varovanega objekta. Na območju je dovoljena postavitev le sledečih pomožnih (kmetijsko gozdarskih) objektov: premični
čebelnjak, kmečka lopa (vendar le v okviru kmečkega gospodarstva), grajena poljska pot (dopustna le v peščeni izvedbi brez tlakov
(asfalta ipd.) oziroma se lahko utrdi le po kolesnicah), skedenj, senik (lahko le v odprtem prostoru, vendar na ne izpostavljenih
lokacijah). Dopustne so melioracije in nezahtevne agromelioracije ter namakanje. Ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča ni sprejemljiva, razen na pašnikih za potrebe paše živine.
Obstoječe stavbe
(12) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah in znamenjih (križna) so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcije. Na obstoječih legalno zgrajenih nezahtevnih in enostavnih objektih je dopustna rekonstrukcija, dozidava, nadzidava ter
nadomestna gradnja v skladu z merili nezahtevnega in enostavnega objekta ter odstranitev. Na obstoječih objektih, ki niso skladni
z namembnostjo, pa so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev. Za razpršene gradnje veljajo določila 59. člena tega odloka.
Varstvo pred hrupom
(13) Na območju KGV s podrobno namensko rabo K1 in K2 velja režim IV. SVPH – razen na mirnem območju na prostem.
Pogoji in merila za parcelacijo
(14) Parcelacija kmetijskih zemljišč za potrebe gradnje dopustnih objektov, vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture
in dostopnih poti ter v primeru odmere stavbnega zemljišča je dopustna. Med posegi v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do
kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
48. člen
(KGV z oznako PNRP: G – gozdna zemljišča)
Namembnost, osnovne dejavnosti, dopustne prostorske ureditve
(1) Gozd je javna dobrina dostopna vsem ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo, ki obsega gojenje in izkoriščanje gozdov,
vključno z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin, poleg tega pa še dejavnosti storitev za gozdarstvo in lovstvo.
V gozdu je dopustno gojenje trajnih nasadov avtohtonih gozdnih, drevesnih in drugih rastlinskih vrst in gojenje živali, katerih naravno bivalno okolje je gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih določi pristojni zavod za gozdove. Po izvedbi del je potrebno
mehanizacijo umakniti iz gozda.
(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Posegi v prostor na območju gozdov morajo biti v skladu z
gozdnogospodarskim načrtom pristojne gozdnogospodarske enote.
Izjemne dejavnosti
(3) V gozdu je dovoljena razvojno-raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih
in nesrečah, izobraževanje povezano z gozdarstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti
čas, za katere niso določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve. Kadar je za posamezne aktivnosti ali prireditve
iz športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas potrebno pridobiti posebne pogoje se le-te lahko izvajajo pod pogoji in ob soglasju
pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
Osnovna merila rabe gozdnih zemljišč
(4) Gozdna zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.
Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture
(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, utrjene dostopne poti, železnice, mostovi, viadukti,
dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov in funkcije gozda. Dopustna je tudi gradnja komunalnih
priključkov na javno infrastrukturo.
(6) V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v
primeru, ko gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, režim varovanja določen s predpisom o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom. V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se
posegi dovolijo le v izjemnih primerih. To je, ko so nujni in zanje ni druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami
so posegi dovoljeni v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, s socialnimi funkcijami skladno rabo gozda. V osrednjih
delih velikih kompleksov gozdov v gozdni, gozdnati in gorski krajini je dopustno na račun gozdov osnovati le travne in v določenih
primerih vodne površine. Posegi v gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukturnega objekta, z izjemo gozdne ceste, ki bi potekal
skozi osrednji predel velikih gozdnih kompleksov v gozdni krajini, niso dovoljeni.
(7) V varovalnih gozdovih se lahko izvajajo le ukrepi, ki so v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in Uredbo o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom – gradnja stavb ni dovoljena. Gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljševati
varovalno funkcijo v skladu s predpisi.
Dopustna gradnja stavb
(8) Dopustna je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov – čebelnjak, krmišče,
lopa ter lovska preža. Odmiki objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč, ki niso v lasti investitorja, morajo biti takšni, kot je s
tem odlokom določen za enostavne in nezahtevne objekte na območju stavbnih zemljišč. Oblikovanje objektov naj izhaja iz meril
arhitekturnega oblikovanja avtohtonih tipov iste vrste stavb v območju (v tlorisni zasnovi, fasadnem oblikovanju, uporabi konstrukcijskih materialov).
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Nezahtevni in enostavni objekti se lahko preko samostojnih priključkov priključujejo na omrežja, objekte in naprave
gospodarske javne infrastrukture. Pred priključitvijo mora investitor pridobiti dokazilo o plačilu občinskih dajatev (komunalni
prispevek).
(9) Na varovanih enotah registrirane kulturne dediščine, ki ležijo na območju gozdnih zemljišč je dovoljena postavitev sledečih pomožnih (kmetijsko gozdarskih) objektov in sicer: čebelnjak, gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je potrebno
izdelati variante tras ter gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati celostno podobo učnih tabel.
(10) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko: pomožni kmetijsko-gozdarski objeti – gozdna cesta, prometnica in gozdna učna pot (slednje z izobraževalnimi (učnimi) tablami), grajena gozdna vlaka, obora
in krmišče za rejo divjadi, opazovalni/razgledni stolpi, preža ter ribnik kot vodno zajetje, obore, objekti namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam – kiosk ali tipski zabojnik, oder z nadstreškom, tribuna za gledalce na prostem ter vadbeni in
plezalni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot, trimska steza ipd..
Dovoljeno je postavljanje spominskih obeležij, turistične in druge obvestilne signalizacije, pomožnih objektov za spremljanje
stanja okolja ter vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.
Obstoječe stavbe
(11) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah in znamenjih (križna) so dopustna le vzdrževalna dela. Na obstoječih objektih, ki niso skladni z namembnostjo, pa so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev, na obstoječih pomožnih
kmetijsko – gozdarskih stavbah in pa je dopustna tudi rekonstrukcija, dozidava ter nadomestna gradnja v skladu z merili
nezahtevnega in enostavnega objekta.
Varstvo pred hrupom
(12) V območju s podrobno namensko rabo G veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(13) Dopustna je parcelacija za potrebe gradnje objektov, vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture ter v primeru
odmere stavbnega zemljišča. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati tehnološki pogoji izvajanja del. Ob izvajanju posegov
v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
49. člen
(KGV z oznako PNRP V – vodne površine, VC – celinske vode, VI – vodna infrastruktura, KGV.np)
Namembnost, dejavnosti in posegi v prostor
(1) Površine celinske vode so naravno vodno javno dobro, dostopna vsem ljudem na način in pod pogoji, kot jih določajo
predpisi o vodah. Površine celinske vode so tudi grajeno javno vodno dobro, ki je zemljišče nastalo zaradi ureditve ali prestavitve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega
posega v prostor in je namenjeno splošni rabi. V priobalno zemljišče celinskih voda spada zemljišče, ki neposredno meji na
vodno zemljišče, zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah
2. reda pa pet (5) metrov od meje vodnega zemljišča.
Raba vode in vodnih ter priobalnih zemljišč
(2) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter
na drugih zemljiščih se načrtuje tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem
voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot ter
predpisih o ohranjanju narave.
Druge dejavnosti
(3) Poleg dejavnosti povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem celinskih voda, vodne infrastrukture in priobalnih zemljišč
ter splošno rabo vode, so dopustne tudi dejavnosti povezane s posebno rabo vode pod pogoji iz vodnega dovoljenja in koncesije za rabo vode, ki jo je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti: proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarni, odvzem naplavin, vzrejo vodnih organizmov za trg.
Gradnja objektov in drugi posegi v prostor
(4) Na območju celinskih voda in vodne infrastrukture ter priobalnih zemljišč je dopustna gradnja objektov javne infrastrukture in gradnja objektov grajenega javnega dobra v skladu z Zakonom o vodah in z drugimi zakoni. Dopustno je izvajanje
ukrepov s katerimi se izboljšujejo hidromorfološke in biološke lastnosti površinskih voda ter ohranja narava.
(5) Dopustna je gradnja objektov, ki so potrebni za rabo voda in zagotavljanje varnosti plovbe, objekti, namenjeni varstvu
pred utopitvami, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, za potrebe zaščite in reševanja ter preprečevanja onesnaženja
voda (pritrjevanje zaves za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi …). Dopustna je ureditev vstopno-izstopnih mest
na rekah.
(6) Dopustno je premoščanje voda in gradnja za dostope ali prehode preko vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture, na krajših razdaljah pa tudi za lokalne dostope do zemljišč in objektov. Premostitve voda in gradnja na vodnem
zemljišču morajo zagotavljati poplavno varnost in ne smejo poslabševati stanja voda in vodni režim. Zacevljanje ali prekrivanje
vodotokov ni dopustno.
(7) Za posege in gradnjo na kmetijskih zemljiščih veljajo določila 47. člena tega odloka.
Drugi pogoji za gradnjo in posege v prostor
(8) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine (klorirane organske spojine, toksične kovine itd.). V času gradnje je nujno spremljanje kakovosti voda in prilagoditev dinamike izvajanja gradbenih del
vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene
kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.
Varstvo pred hrupom
(9) V območju s podrobno namensko rabo VC veljajo merila III. SVPH, razen površin na mirnem območju na prostem.
(10) V območju EUP s podrobno namensko rabo VI veljajo merila IV. SVPH.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(11) Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja, kadar se določajo površine za služnosti in razmejujejo vodne površine
od vodne infrastrukture.
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3.3.3.0 Podobmočja KGV
50. člen

KGV-ek – podobmočje z oznako PNRP: L – površine mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora –
eksploatacija
Splošna določila
Površinski kop je potrebno sanirati. Izkoriščanje mineralnih surovin je dopustno le v skladu
z zakonskimi in podzakonskimi akti s področja rudarstva, v skladu z rudarskim projektom za
izkoriščanje in sanacijo. Razširitev obstoječega oziroma odpiranje novega površinskega kopa je
mogoča le po sprejetju in v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za konkreten poseg.
Dopustna gradnja
Dopustna je le gradnja stavb, ki so usklajene z osnovnim namenom. Stavbe se lahko gradijo tudi
kot enostavni oziroma nezahtevni objekti in sicer le objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju
nenevarnih snovi. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna
dela in odstranitev.
Tipi objektov po CC SI so lahko le: 23010 Rudarski objekti in inštalacije za pridobivanje in
izkoriščanje mineralnih surovin (razen objektov za proizvodnjo mavca, cementa, opeke,
strešnikov in podobno).
V območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Posebni pogoji urejanja
Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo
sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja – čiščenje oziroma preprečevanje
odlaganja odpadkov, gradnja oziroma vzdrževanje ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest in
urejanje brežine. Dopustna je ureditev kolesarskih poti in poti za pešce v makadamski izvedbi.
51. člen
KGV-vg – podobmočje z oznako PNRP:G – varovalni gozd
Splošna določila
Prostor se ureja v skladu s predpisi s področja gozdov. V območju naj se vzpodbujajo le
dejavnosti, ki so povezane z racionalnim gospodarjenjem – vsi gozdnogojitveni ukrepi morajo
izboljševati varovalno funkcijo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10).
Dopustna gradnja
Dopustne so le gradnje in posegi v prostor za izboljšanje varovalne funkcije ter prostorske
ureditve, ki so v skladu z gozdnogospodarskimi načrti pristojnih gozdnogospodarskih enot.
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja
V območju veljajo merila IV. SVPH, razen na mirnem območju na prostem, kjer veljajo merila
I. SVPH.
52. člen
KGV-re – podobmočje: območje rekreacije
Splošna določila
Javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe javnega dostopa in vzdrževanja namenjen
rekreativnim in športnim vsebinam. Dopustna je začasna raba površin za šport in rekreacijo brez
posegov v zemljišča z utrjevanjem in spreminjanjem reliefa.
Dopustna gradnja
Za potrebe športa in rekreacije so dopustne le ureditve skladno s 47. členom odloka. Podzemnih
stavb (3.4.3.0) ni dopustno graditi.
Posebni pogoji urejanja
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
53. člen
KGV-pp – podobmočje: varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč
Splošna določila
Ureditve naj bodo v skladu z določili PNRP. Pokopi se lahko izvajajo le v skladu z uredbo z merili
urejanja in varovanja območij, ki jo v primeru naravnih in drugih nesreč sprejme lokalna skupnost
ali država.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
54. člen
KGV-pz – podobmočja: varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč
Splošna določila
Ureditve naj bodo v skladu z določili PNRP. Pokopi se lahko izvajajo le v skladu z uredbo urejanja in
varovanja območij, ki jo v primeru naravnih in drugih nesreč sprejme lokalna skupnost ali država.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
55. člen
KGV-ru- podobmočja: odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč
Splošna določila
Ureditve naj bodo v skladu z določili PNRP. Odlaganje materialov in ruševin se lahko izvaja le v
skladu z uredbo z merili urejanja in varovanja območij, ki jo v primeru naravnih in drugih nesreč
sprejme lokalna skupnost ali država. V vmesnem obdobju je dopustna le sanacija zemljišč, ki so
bila degradirana v preteklosti. Zemljišča PNRP K je potrebno usposobiti za kmetijsko pridelavo v
roku 10 let.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
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56. člen
KGV-sk – podobmočja: sanacija kamnoloma
Splošna določila
Ureja naj se v skladu z določili PNRP. Dopustna je le sanacija zemljišč, ki so bila degradirana
zaradi izkoriščanja mineralnih surovin v preteklosti. Sanacija se izvaja v skladu z določili ZGO in
predpisi s področja rudarstva. Zemljišča PNRP K je potrebno usposobiti za kmetijsko pridelavo v
roku 10 let.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
57. člen
KGV-va – podobmočja: varovanja mineralnih surovin
Splošna določila
Urejanje v skladu z določili PNRP. Varuje naj se naravni vir mineralnih surovin.
Dopustna gradnja
Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
58. člen
KGV-op odvzem plavja
Splošna določila
Dopustna gradnja
Posebni pogoji urejanja

Urejanje v skladu z določili PNRP.
Gradnja stavb ni dopustna.
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
58.a člen

– KGV-dz začasne deponije
Splošna določila
Dopustna gradnja
Posebni pogoji urejanja

Urejanje v skladu z določili PNRP.
Gradnja stavb ni dopustna. Dopustna vzpostavitev deponije za začasno odlaganje naplavin
in plavja ter ureditev dostopov do deponije. Po prenehanju obratovanja se območja deponije,
vključno z dostopi, sanirajo na način, da se vzpostavi primarna raba – kmetijska raba.
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
59. člen

KGV- enota razpršene gradnje (ERG) – fundus
Splošna določila
Enote razpršene gradnje tvorijo objekti izven naselij, ki so v grafičnem delu OPN prikazani zgolj s stavbiščem (fundus).
Dopustna gradnja
Na obstoječem objektu in znotraj meja zemljišča, ki je bilo z upravnim dovoljenjem določeno za gradnjo objekta so dopustna
vzdrževalna dela, rekonstrukcija, dozidava, nadzidava in nadomestna gradnja objekta. Dopustna je tudi sprememba
namembnosti dela objekta do velikosti 50 % bruto površine za namen dejavnosti in tipe objektov po CC SI, ki so dopustni
znotraj EUP na območju namenske rabe A – površine razpršene poselitve. Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov, ki so dopustni znotraj EUP na območju namenske rabe A – površine razpršene poselitve.
Posebni pogoji urejanja
V oziru stopnje izkoriščenosti zemljišča, organizacije prostora, velikostnega merila in oblike stavbe, posebnosti oblikovanja,
ter zelenih ureditev in ograj, se uporabljajo določila, ki veljajo za tip EUP.od »domačije v odprtem prostoru«. Če z upravnim
dovoljenjem zemljišče za gradnjo ni bilo določeno ali gre za objekt z zemljiščem, zgrajenim pred letom 1967, se zemljišče
namenjeno gradnji objekta določi v skladu s splošnimi merili za določitev zemljišča namenjenega gradnji ter posebnimi merili glede
velikosti in posebnosti parcelacije, ki veljajo za tip EUP.od »domačije v odprtem prostoru«. V območju veljajo merila III. SVPH.
3.4.0.0 – Merila in pogoji urejanja v enotah urejanja prostora (EUP) stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
60. člen
Grafični prikaz EUP stavbnega zemljišča vsebuje mejo in oznako. Oznaka (kot npr: KA01) je sestavljena iz črkovne oznake
imena naselja iz RPE (kot npr. KA) in zaporedne številke EUP znotraj naselja (kot npr. 01). V grafičnem delu je dodana še oznaka
predpisanega tipa EUP (kot npr. ph za tip EUP podeželske hiše). Nekatere EUP imajo določena tudi podobmočja, katerih oznake
so sestavljene iz oznak EUP in zaporedne številke (kot npr: AJ05/1.ičn). Za ta podobmočja so opredeljena posebna določila, ki so
navedena v Prilogi 1 v poglavju »podobmočja EUP«.
61. člen
(namembnost EUP in dopustne vrste objektov glede na namen njihove uporabe)
(1) Namembnost EUP je določena z namensko rabo oziroma dopustnimi dejavnostmi, ki so opredeljene pri posamezni EUP.
Obstoječe dejavnosti, ki niso skladne z namembnostjo EUP, se pod pogoji, po katerih so bile dovoljene in v skladu z veljavnimi
predpisi za njihovo delovanje, lahko ohranjajo.
(2) Obstoječi objekti, ki niso skladni z dopustno vrsto objektov glede na namen, se lahko brez sočasne spremembe namembnosti le vzdržujejo, rekonstruirajo in dozidajo do velikosti 20 % bruto tlorisne površine, nadzidave do dopustne višine ali odstranitev.
Ob tem pa ne smejo biti presežene dopustne velikosti tlorisa ali dopustnega faktorja zazidanosti (FZ).
(3) Dopustna vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov glede na namen oziroma njihovo uporabo je določena z vrsto dopustnih objektov po klasifikaciji CC SI. Ta je opredeljena pri posamezni EUP.
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(4) Dopustna vrsta nezahtevnih in enostavnih objektov je določena z opisi objektov, ki so opredeljeni pri posamezni EUP. Pri
določitvi vrste nezahtevnega ali enostavnega objekta je potrebno upoštevati določila predpisa, ki ureja nezahtevne in enostavne
objekte ter opredeljene opise teh objektov glede na njihove značilnosti ustrezno prilagoditi določbam tega predpisa. Poleg tega je
na vseh EUP, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi, določbami tega odloka ali varovalnimi režimi, dopustna tudi gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: podporni zid in škarpa, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture, pomožni
komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, vrtina ali vodnjak za potrebe raziskave, bazne
postaje, namenjene javnim telekomunikacijskih storitvam, relejna hišica in tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk, pomožni objekti
namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
62. člen
(dopustne gradnje na območju EUP)
Če v splošnih določbah odloka, podrobnejših PIP za posamezno EUP ali specifikaciji EUP s posebnimi PIP ni določeno drugače, so na vseh EUP dopustne nove gradnje objektov, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, spremembe
namembnosti, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.
63. člen
(velikost in oblika zemljišča namenjenega gradnji)
Velikost zemljišča namenjenega gradnji objekta mora omogočati postavitev objekta zahtevane velikosti in zunanjih površin,
ki so potrebne za rabo objekta ter izvedbo komunalne oskrbe objekta in vzdrževanje objekta. Velikost zemljišča se določi v skladu
z velikostnim redom, ki je opredeljen pri posameznem tipu EUP ter značilnostmi terena, okoliških objektov, javne infrastrukture in
ostalih zemljišč v EUP oziroma naselju. Zemljišča obstoječih objektov, ki so manjša od dopustne velikosti zemljišča namenjenega
gradnji objektov v posamezni EUP, se lahko ohranijo.
64. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Lego objektov na zemljišču določajo regulacijske črte, odmiki stavb od sosednjih zemljišč ter odmiki med stavbami. Stavbe
naj se na zemljišče obenem umešča tako, da so optimalno izkoriščene danosti terena in upoštevane značilnosti obstoječe grajene
strukture.
Regulacijske črte
(2) Regulacijske črte so gradbena linija (GL) gradbena meja (GM) in smer pozidave. Gradbena linija (GL) je regulacijska
črta, na katero naj se stavba umesti s tlorisno projekcijo ene od fasad. Gradbena meja (GM) je regulacijska črta, ki je načrtovani
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča namenjenega gradnji. Smer
pozidave je smer slemena strehe oziroma daljše tlorisne dimenzije stavbe. Če so, so opredeljene s prikazom v grafičnem delu
OPN. Če regulacijske črte niso določene v grafičnem delu OPN, se gradbena linija določi z interpolacijsko linijo med sosednjimi
stavbami vzdolž javnega prostora, smer pozidave pa s smerjo slemen streh oziroma daljših tlorisnih dimenzij sosednjih stavb
vzdolž javnega prostora.
(3) Stavbe, ki so zahtevni ali manj zahtevni objekti, se na zemljišče praviloma postavijo v skladu z regulacijskimi črtami.
(4) Pri novogradnjah naselbinsko pomembnih izvornih stavb naj bo fasada stavbe na gradbeni liniji izvorne stavbe, pri čemer
mora nova stavba pokrivati vsaj 50 % bruto tlorisne površine obstoječe stavbe. Dovoljeni sta naslednji izjemi, ko je v grafičnem
delu PIP določena nova regulacija, ki stavbi določa večji odmik na račun javnega prostora ali ko je odmik od osi javnega prostora
(utrjenega vozišča) manjši od 3,0 m.
Odmiki objektov od sosednjih zemljišč
(5) Odmik objekta od sosednjega zemljišča je najkrajša razdalja med najbolj izpostavljenim delom fasade stavbe ali podzemnim delom stavbe (brez upoštevanja temeljev), ki meji proti parcelni meji sosednjega zemljišča. Za najbolj izpostavljen del fasade
stavbe se štejejo tudi podporni elementi, ki so ločeni od ovoja stavbe, kot so npr. zid ali steber nadstreška, ne pa tudi elementi
stavbe, ki niso povezani s tlemi, kot so npr. konzolni nadstrešek ali napušč strehe.
(6) Če v PIP za predmetni tip EUP (70–81.c člena) ali v specifikaciji EUP (83. člen) ni določeno drugače, mora biti odmik
zahtevnih in manj zahtevnih objektov od sosednjih zemljišč, ki ne predstavljajo javne površine (kot npr. javna cesta ali trg), najmanj
3,0 m, odmik nezahtevnih in enostavnih objektov pa najmanj 1,0 m. Odmik je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega
zemljišča. Odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih zemljišč, ki predstavljajo
javne površine kategorizirane javne ceste, mora biti najmanj 3,0 m, od sosednjih zemljišč, ki predstavljajo druge javne površine
(kot npr. nekategorizirane poti, trg, javna parkirišča …) pa najmanj 1,0 m, razen če ni drugače določeno s soglasjem upravljavca
javne površine.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dopustna tudi gradnja objektov do parcelne meje sosednjih zemljišč, ko gre
za nadomestno gradnjo objekta ali za gradnjo:
– na območjih registrirane naselbinske dediščine, pri katerih umestitev objekta predstavlja varovano vrednoto območja ter s
tem ni otežena uporaba in razvoj prometnih površin ali drugače prizadeta javna korist,
– na območjih druge strnjene gradnje (kot npr. vaških jedrih ali območjih strnjene gradnje v podeželskih naseljih), če je na
sosednjih obstoječih objektih zagotovljeno osončenje obstoječih okenskih odprtin bivalnih prostorov po določbah tega člena ter s
tem ni otežena uporaba in razvoj prometnih površin ali drugače prizadeta javna korist.
(8) Ne glede na prejšnje določbe je ograje, škarpe, oporne ali podporne zidove dopustno postaviti do parcelne meje s
sosednjim zemljiščem. V primeru soglasij obeh lastnikov se lahko te objekte postavi na samo parcelno mejo. V primeru, da je
sosednje zemljišče javna površina (kot npr. javna cesta ali trg) minimalni odmik in druge pogoje določi lastnik take površine ali
njegov upravljavec.
Odmiki med stavbami
(9) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena morajo biti odmiki od sosednjih obstoječih stavb drugih lastnikov taki,
da je v njih zagotovljeno osončenje obstoječih okenskih odprtin prostorov, ki so namenjeni dnevnemu bivanju (kot npr. jedilnica in
dnevna soba) najmanj eno uro dnevno na dan 21. decembra oziroma najmanj 2 uri na dan 21. marca. Določba se ne uporablja
v primerih, ko tako osončenje zaradi naravnih ali ustvarjenih razmer v okolici že v obstoječem stanju ni zagotovljeno ali če se z
nameravanimi posegi ne povečujejo gabariti objekta, ki bi vplivali na poslabšanje osončenja obstoječih okenskih odprtin navedenih
prostorov v sosednjih stavbah ali pa v primeru, če lastnik sosednje obstoječe stavbe z manjšim odmikom soglaša.
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65. člen
(dopustna velikost in število objektov na zemljišču)
(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo stavbe je opredeljena s faktorjem zazidanosti (FZ) in faktorjem zelenih površin
(FZP). Dopustna velikost stavbe je določena z dopustno tlorisno velikostjo objekta in dopustno višino objekta. Ta merila so določena
v predpisanih določilih tipa EUP lahko pa tudi v specifikaciji EUP.
(2) Dopustna višina objektov je določena s številom etaž (E) nad nivojem terena, pri čemer je možnost izvedbe mansarde
nad zadnjo etažo določena z dodatno oznako M. Tako npr. določba E2 pomeni, da je dopustna višina objekta dve etaži – pritličje
in 1. nadstropje, določba E2+M pa dve etaži in mansarda.
(3) V primeru, ko je stavba umeščena v poševno zemljišče tako, da višinska razlika med dvema vzporednima fasadama
premošča eno etažo, je dopustna vzpostavitev dodatne etaže (le ene).
(4) Kletne etaže je dopustno graditi na celotni tlorisni površini vseh stavb ali tudi izven tlorisne površine njihovega nadzemnega
dela, če to omogočajo terenske razmere. V primeru, da je kletna etaža izven tlorisne površine nadzemnega dela objekta izvedena
pod zelenimi površinami, je potrebno nad kletno etažo zagotoviti ustrezne razmere za rast vegetacije (npr. zadosten sloj zemljine
ipd.). Pri gradnji kleti je potrebno upoštevati poplavnost.
(5) Na zemljiščih, pri katerih obstoječa pozidava presega faktor zazidanosti zemljišča (FZ) in faktor zelenih površin (FZP), se obstoječa zazidanost in obstoječe zelene površine lahko ohranijo, ni pa dovoljeno povečanje zazidanosti ali zmanjševanje zelenih površin.
(6) Obstoječih objektov, ki presegajo dopustno tlorisno velikost in dopustno višino, ni dovoljeno dodatno dozidati ali nadzidati. Taki objekti pa se lahko vzdržujejo, rekonstruirajo, odstranijo ali se jim spremeni namembnost. Nadomestne gradnje takih
obstoječih objektov so dovoljene le v primerih, ko gre za naselbinsko pomembne izvorne stavbe oziroma za objekte registrirane
stavbne dediščine.
66. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Oblikovanje objektov naj bo izpeljano iz načel razvoja arhitekturne identitete prostora oziroma tipoloških značilnosti lokalnega stavbarstva za posamezen tip stavbe, oblikovnih značilnosti obstoječe okoliške stavbne strukture, ter vloge, ki jo bo imel novi
objekt v tej stavbni strukturi. V skladu s tem naj se objekti, ki ne bodo namenjeni javni uporabi ali ne bodo locirani na arhitekturno
izpostavljenih lokacijah (kot npr. ob kvalitetno oblikovanem javnem prostoru – ulici ali trgu, na mestih, ki so izpostavljena pogledom
– v zaključku stavbnega niza, na vogalu ulic …) oblikovno prilagajajo okoliški stavbni strukturi, medtem ko lahko javni objekti in
objekti na arhitekturno izpostavljenih lokacijah s svojim oblikovanjem tudi nekoliko odstopajo od pretežne podobe okoliške stavbne
strukture in v njej tvorijo kvaliteten arhitekturni poudarek.
(2) Z namenom, da se stavba prilagaja prostorskim značilnostim lokacije ali oblikovnim značilnostim okoliške stavbne strukture
je stavbni volumen objekta lahko členjen na osnovni in pomožni stavbni volumen. Osnovni stavbni volumen je del stavbe, ki je po
tlorisni velikosti in višini največji in zato oblikovno prostorsko najbolj izrazit. Pomožni stavbni volumni so tlorisno in višinsko manjši
in zato oblikovno podrejeni osnovnemu. Stavba ima lahko le en osnovni in več pomožnih stavbnih volumnov. Pri tem pomožnega
stavbnega volumna ni dopustno oblikovati z neznačilnimi oblikami ali neznačilnimi arhitekturni elementi, kot so npr. večkotni ali
okrogli izzidki s samostojno streho, klasicistična stebrišča in podobno.
(3) Fasade stavbe proti javnemu prostoru in fasada stavbe, na kateri je urejen glavni vhod v stavbo, naj bodo oblikovane
tako, da bo stavba kvalitetno sooblikovala javni prostor in da bosta izražena namembnost in pomen stavbe. Na te fasade naj se
praviloma ne namešča priključnih omaric, zunanjih enot klimatskih naprav in podobnih inštalacijskih elementov. Barve fasad naj
bodo svetlejših odtenkov v barvah, ki so značilne za okoliško stavbno strukturo oziroma praviloma v »zemeljskih« barvah (kot
npr. rjava, oker, bež …). Uporaba nasičenih barvnih tonov in neznačilnih ali izstopajočih barv je dopustna le na manjših fasadnih
površinah, kadar naj bi se ustvarili poudarki posameznih elementov stavbe (kot npr. vhod stavbe, pomožni stavbni volumen ali
drug manjši del stavbe ...).
(4) Oblikovanje streh objektov je opredeljeno v tipih EUP. Na dvokapnih in štirikapnih strehah je dopustna izvedba strešnih
izzidkov (frčad), pod pogojem, da so oblikovno podrejeni osnovni obliki strehe. Na vseh vrstah streh je dopustna izvedba strešnih
oken. Sprejemniki sončne energije naj bodo praviloma integrirani v strešino oziroma postavljeni na njo v enakem nagibu.
67. člen
(zunanja ureditev objektov in parkirna mesta)
(1) Nezazidana površina zemljišča za gradnjo naj se praviloma izvede s kombinacijo utrjenih manipulativnih površin (kot npr.
dovoz, parkirišče, dvorišče …) in zelenih površin (kot npr. okrasna zelenica, zelenjavni vrt, sadovnjak …). Pri zasnovi zunanje ureditve naj se upošteva obstoječa konfiguracija terena. Brežine, nasipi in izpostavljena pobočja naj bodo ozelenjena ter zavarovana
pred erozijo. Pri oblikovanju zelenih površin naj se uporablja avtohtone drevesne in grmovne vrste.
(2) Podpornih zidovi za premagovanje večjih višinskih razlik med zemljišči so praviloma dopustni do višine 3,0 m. Nad to
višino pa naj se izvedejo sestoji več zidov z vmesnimi ozelenjenimi horizontalnimi pasovi, ki naj bodo široki vsaj 0,6 m.
(3) V sklopu zunanje ureditve objekta ali v objektu je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih ali garažnih mest glede
na vrsto in obseg dejavnosti, ki se v objektu odvijajo. Število parkirnih mest se določi na podlagi standardov, ki urejajo posamezne
dejavnosti oziroma vrste objektov. Če teh standardov ni, se za posamezne vrste objektov uporabijo naslednji normativi:
– poslovno prostori
1 PM/30 m2 neto površine,
– trgovska
1 PM/35 m2 neto površine,
– gostinska
1 PM/4 sedeže ali stojišča,
– gostilne s prenočišči
1 PM/2 sobi + 1 PM/6 sedežev,
– obrtni, skladiščni, industrijski obrati
1 PM/100 m2 neto povr. ali 1 PM/2 del. mesti,
– domovi za ostarele
1 PM/5 postelj,
– vrtci, šole
2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlenega,
– športna igrišča
1 PM /250m2 neto površine igrišč ali 1PM
na 10 obiskovalcev,
– zdravstveni domovi
1 PM/2 zaposlena + 1 PM na 30 m2 koristne povr.
– prireditveni prostori (kino, kult. dom …)
1 PM/10 sedežev ali 1 PM/100 m2 NEP,
– cerkve
1 PM/20 sedežev,
– pokopališča
1 PM/30 grobov,

Stran

8504 /

Št.

76 / 24. 10. 2014

Uradni list Republike Slovenije

– bivanje
2 PM /1 stanovanje pri eno ali dvostanov. stavbah,
– bivanje
1,8 PM/1 stanov, enoto pri večstanov. stavbah.
(4) Odstopanja od normativov, določenih v prejšnji točki, so dopustna pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, kjer se lahko ohrani
obstoječe število parkirnih mest.
(5) V primeru, da potrebnega števila parkirnih mest zaradi prostorske utesnjenosti lokacije ni mogoče zagotoviti v sklopu
zunanje ureditve na zemljišču za gradnjo, lahko investitor parkirna mesta zagotovi tudi na drugih zemljiščih v bližini lokacije. Če
zaradi prostorskih razmer tudi to ni možno, lahko investitor zaprosi občino za souporabo obstoječih javnih parkirišč v naselju.
Občina souporabo obstoječih javnih parkirišč za potrebe posameznega objekta dovoli, če taka souporaba ne bo predstavljala
prekomerne obremenitve obstoječih parkirišč.
(6) V primeru, da bo pri posameznem objektu prihajalo samo občasno do večjega števila obiskovalcev z osebnimi vozili (kot
npr. pokopališča, športni objekti …), lahko občina ne glede na določbe prvega odstavka tega člena določi zmanjšanje normativa
potrebnega števila parkirnih mest za ta objekt. Zmanjšanje normativa se določi glede na ocenjeno pogostost in število občasnih
obiskovalcev z osebnimi vozili ter glede na dejanske prostorske možnosti v okolici lokacije objekta. O zmanjšanem normativu
odloči župan s sklepom.
(7) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, naj bodo ozelenjene. Pri urejanju javnih parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe, in sicer 1 PM za
invalide/10 PM.
68. člen
(komunalna oskrba objektov)
(1) Za gradnjo objektov mora biti zagotovljena vsaj minimalna komunalna oskrba objekta v skladu s predpisom, ki ureja
graditev objektov. Na območjih, kjer je zagotovljena javna gospodarska infrastruktura, se mora komunalno oskrbo objektov zagotavljati s priključitvijo objekta na omrežja javne gospodarske infrastrukture. Pogoje priključitve in režim uporabe javne gospodarske
infrastrukture določajo predpisi, ki urejajo posamezno gospodarsko infrastrukturo.
(2) Če na območju gradnje ni zagotovljena javna gospodarska infrastruktura, mora zagotoviti minimalno komunalno oskrbo
objekta sam investitor. To uredi v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov in predpisi, ki urejajo posamezno vrsto komunalne
oskrbe.
3.4.2.0 Podrobnejši PIP po EUP
69. člen
(tipi EUP)
Podrobnejši PIP za EUP na območju stavbnih zemljišč so določeni po posameznih NRP oziroma PNRP, na katerih se EUP
nahaja, ter znotraj EUP po pretežnem stavbnem tipu, ki predstavlja usmeritev za prenovo obstoječe stavbne strukture in nove
gradnje. V primeru, da v posamezni EUP s heterogeno stavbno strukturo posamezen objekt utemeljeno odstopa od opredeljenega
pretežnega stavbnega tipa, je izjemoma možna tudi gradnja objekta drugačnega stavbnega tipa, ki ustreza opredeljeni namenski
rabi EUP in značilnostim nameravanega objekta ter se lahko oblikovno ustrezno vključi v okoliško stavbno strukturo. H gradnji
objekta drugačnega stavbnega tipa je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora.
70. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe SS – stanovanjske površine
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno bivanju. Dopustne so tudi naslednje spremljajoče dejavnosti: G Trgovina; vzdrževanje in popravila
motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in
zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; S Druge dejavnosti, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne
varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, T Dejavnost
gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles –
vendar le tiste dejavnosti, ki po značaju ali obsegu ne vežejo nase večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter tovornega
prometa, z izjemo dostave z vozili do 5t največ enkrat na teden.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 11220 Tri in večstanovanjske stavbe, 11222 Stanovanjske
stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene, 1242 Garažne stavbe, 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč,
parlamenta, policijske postaje, stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
(razen konferenčnih in kongresnih stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic), 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za
zdravstvo, 12650 Športne dvorane (fitnes, savna), 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 127 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12520 rezervoarji, silosi in skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta, 2 Gradbeno
inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti (stavbe):
nadstrešek, vetrolov, vrtna uta, senčnica, lopa, uta, zimski vrt, savna, fitnes,, letna kuhinja, drvarnica, pokrito skladišče za lesna
goriva, garaža, lopa in podobne stavbe (vse do višine E1).
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode,
namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem (vodni zbiralnik), športna igrišča na prostem, pomožni
komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
V območju veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.
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Tip EUP z oznako hm »modernistične stanovanjske hiše«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 50 %, FZP od 20 %.
Organizacija prostora: Umestitev stavb oziroma lega le-teh naj bo prilagojena morfologiji oziroma vlogi stavbe.
Velikostno merilo in oblika stavb: Osnovni stavbni volumen naj bo praviloma podolgovatega tlorisa, optimalne širine 8,5 m
oziroma največje širine praviloma 12,0 m, z razmerjem stranic praviloma od 1:1,2 do 1:2, visok do E2 + M. K osnovnemu
volumnu je dopustno dodajanje pomožnih volumnov do 50 % bruto tlorisne površine osnovnega volumna. Slednji naj bodo
osnovnemu volumnu oblikovno podrejeni. Dopustna je izvedba vseh posebnih arhitekturnih elementov.
Posebnosti oblikovanja:
Fasada naj bo oblikovana enostavno, stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli in sivi barvi.
Dopustna je streha z naklonom ter kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi. Struktura in barva strešnikov naj bo
usklajena s strehami okoliške stavbne strukture, praviloma v valoviti obliki sorodni korcem in opečnato rdeči barvi.
Zelene ureditve, ograje: medsosedska ograja je lahko visoka do 1,8 m.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma med 300 in 1.200 m2.
Tip EUP z oznako hv »stanovanjske hiše v vrsti«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 70 %, FZP od 10 %.
Organizacija prostora: Urbanistična zasnova naj bo skladna za celotno sosesko. Praviloma naj bodo ob javnem prostoru
parkirne in manipulacijske površine, dvorišče internega značaja (atrij) pa je praviloma vzpostavljen za stanovanjsko stavbo.
Gradbeni posegi se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja prostorske in likovne celovitosti celotnega niza.
Velikostno merilo in oblika stavb: Tlorisna zasnova je praviloma široka največ do 12,0 m; visoka največ do E2+M. Ko gre za
dopolnitev obstoječega stavbnega niza, naj bo višinski in tlorisni gabarit stavbe skladen z gabariti stavb v nizu. Dopustne so
dozidave in posebni arhitektonski elementi, če so skladni z oblikovanjem niza v katerega se umeščajo.
Posebnosti oblikovanja: Gradbeni posegi v zunanjosti obstoječih stavb naj se izvajajo pod pogoji, da se zagotovi medsebojna
oblikovna usklajenost posamičnih prenov v nizu. Dopustna je streha z naklonom ter kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi
ali enokapnimi. Struktura in barva strešnikov naj bo usklajena s strehami okoliške stavbne strukture, praviloma v valoviti obliki
sorodni korcem in opečnato rdeči barvi. Oblikovanje strehe ter frčade na strehi stavbe, morajo biti oblikovno skladne v celotnem
nizu.
Zelene ureditve, ograje: Zelene površine naj bodo urejene kot interne vrtne zasaditve. V stavbnem nizu naj bo oblikovanje ograj
skladno.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je od 300 do 700 m2.
Tip EUP z oznako sb »stanovanjski bloki«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 60 %.
Organizacija prostora: Praviloma naj se ohranja obstoječ urbanistični koncept. Števila obstoječih parkirnih mest praviloma ni
dopustno zmanjševati.
Velikostno merilo in oblika stavbe: Ohrani naj se obstoječ tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture.
Posebnosti oblikovanja: Posegi na zunanjosti stavb (fasadi, strehi) so dopustni pod pogoji, da se zagotovi oblikovna usklajenost
celotne zunanjosti stavbe.
Obstoječi naklon in oblika strehe se lahko ohranja, dopustne so strehe z naklonom ali ravne strehe.
Zelene ureditve, ograje: V čim večji meri se ohranjajo obstoječe zelene površine. Zmanjšajo se lahko, ko gre za prostorske ureditve,
ki so pomembne za celotno območje (npr. postavitev nadstreškov, parkirišč, urejanje javnega prostora za pešce, igrišč …).
71. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe SK – površine podeželskega naselja
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno bivanju ter bivanju v povezavi z opravljanjem kmetijske dejavnosti. Dopustne so tudi naslednje
spremljajoče dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, C Predelovalna dejavnost – obrtna dejavnost, F Gradbeništvo,
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske
dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; S Druge dejavnosti, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost
obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih
organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice),
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene, 12111 Hotelske in
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb
občin), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih
stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji in
knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 12650 Športne
dvorane (fitnes, savna), 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
12510 Industrijske stavbe (manjše delavnice razen tovarn), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 12712 Stavbe za spravilo
pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 127 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23
Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti – stavbe:
nadstrešek, vetrolov, uta, zimski vrt, savna, fitness, senčnica, letna kuhinja, garaža, lopa, pokrito skladišče za lesna goriva,
drvarnica in podobni objekti ter objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni
rastlinjak, skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva, vinska klet, klet) ter
objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti (sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna, mlin).
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Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
parkirišče, ograja (varovalna, medsosedska), podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in
namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), športna igrišča na prostem, pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojevke ali gnojnice, napajalno korito, hlevski
izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo živine (plot), pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske
javne infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako ph »podeželske hiše«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ praviloma do 50 %.
Organizacija prostora: Stavbe naj bodo praviloma organizirane okoli dvorišča v skladu z optimalnimi možnostmi terena.
Umestitev stavb oziroma lega le-teh naj bo prilagojena morfologiji oziroma vlogi stavbe. Stavbe se lahko gradijo tudi kot
samostojne stavbe s tendenco, da se jih sčasoma dogradi z dodatnimi stavbami, ki se nizajo okoli dvorišča ali ki so z obstoječo
stavbo povezane v sklenjen volumen.
Velikostno merilo in oblika stavbe namenjene bivanju: Osnovni stavbni volumen naj bo podolgovatega tlorisa, optimalne
širine 8,5 m oziroma največje širine praviloma 10,0 m in z razmerjem stranic praviloma od 1:1,2 do 1:2,, visok do E2 + M.
K osnovnemu volumnu je dopustno dodajanje pomožnih volumnov do 50 % bruto tlorisne površine osnovnega volumna, ki naj
bodo osnovnemu volumnu oblikovno podrejeni. Dopustna je izvedba vseh posebnih arhitekturnih elementov.
Posebnosti oblikovanja: Fasadna ploskev naj bo praviloma gladko ometana, okenske odprtine posamične in oblike pokončnega
pravokotnika. Streha osnovnega stavbnega volumna naj ima sleme v vzdolžni smeri, odlikovana kot streha z naklonom –
tipa štirikapna ali dvokapna streha, dodani pomožni volumni imajo lahko tudi ravno ali enokapno streho. Struktura in barva
strešnikov naj bo usklajena s strehami okoliške stavbne strukture, praviloma v valoviti obliki sorodni korcem in opečnato rdeči
barvi.
Velikostno merilo in oblika kmetijsko gospodarsko (nestanovanjske) stavbe: Osnova tlorisna zasnova naj bo vzdolžna, široka
do 10,0 m z najmanjšim tlorisnim razmerjem 1:1,5. Visoka največ do E2. Dopustno je dodajanje volumnov do 50 % bruto
tlorisne površine osnovnega volumna, pri stavbah, pri katerih je bruto tlorisna površina večja od 150 m2.
Posebnosti oblikovanja: Oblikovanje fasad naj izhaja iz oblikovanja tradicionalnih fasad iste vrste stavb glede na namen. Streha
naj bo oblikovana kot streha z naklonom (tipa dvokapna, enokapna) ali ravna streha. Dopustna je tudi kombinacija streh.
Zelene ureditve, ograje: Ograje naj bodo praviloma lesene, kamnite ali betonske, višine do največ 2,0 m, lahko tudi s
poudarkom vhodnega dela.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma med 300 in 3.000 m2.
Tip EUP z oznako pv »podeželske vile«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 45 %, FZP od 25 %.
Organizacija prostora: Ohranja naj se obstoječa urbanistična zasnova.
Velikostno merilo in oblika stavb: Ohranja naj se obstoječ tlorisni in višinski gabarit stavbne strukture.
Posebnosti oblikovanja: Pri prenovah (rekonstrukcijah, nadomestnih gradnjah) je potrebno ohraniti izvorne kvalitetne
arhitekturne značilnosti zunanjosti stavbe. Dozidave so dopustne pod pogojem, da se ne razvrednoti obstoječih oblikovnih
kvalitet obstoječe stavbe. Praviloma se ohrani obstoječa streha, dopustna je streha z naklonom (dvokapna ali štirikapna).
Obstoječi naklon se lahko ohranja. Dozidave imajo lahko streho z naklonom (dvokapno in enokapno streho) ter/ali ravno
streho, pod pogojem da je ta oblikovno podrejena osnovnemu stavbnemu volumnu. Struktura in barva strešnikov naj bo
usklajena s strehami okoliške stavbne strukture, praviloma v valoviti obliki sorodni korcem in opečnato rdeči barvi.
Zelene ureditve, ograje: V čim večji meri naj se ohranjajo obstoječe zelene ureditve.
72. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno javnim programom – trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim,
izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju. Slednje je lahko praviloma le izven etaže, ki je
dostopna iz javnega prostora. Dopustne so naslednje dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti (le manjše obrtne delavnice),
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske
dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; S Druge dejavnosti, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost
obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih
organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice),
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene, 12111 Hotelske in
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe), 12301 Trgovske stavbe,
12302 Sejemske dvorane, razstavišča, 12303 Bencinski servisi, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe
za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih), 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti (razen avtopralnic), 1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe
in spremljajoči objekti, 12650 Športne dvorane, 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 127 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe (le drobna obrt), 12520 rezervoarji, silosi in skladišča za potrebe
osnovne dejavnosti objekta, 2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
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Dopustni nezahtevni in enostavni objekti (stavbe):
nadstrešek, vetrolov, uta, drvarnica, pokrito skladišče za lesna goriva, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža,
lopa in podobne stavbe.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
Pomožni objekti v javni rabi, parkirišča, rezervoar za vodo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
(okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), kolesarske poti, pešpoti in podobne poti, pomožni komunalni objekti,
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, grajena urbana oprema ter športna igrišča na prostem.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako js »javne stavbe«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ praviloma do 70 %.
Organizacija prostora: Stavba ali del stavbe, ki ima najpomembnejšo vlogo, naj bo vzpostavljena ob javnemu prostoru.
Zelene ureditve, ograje: V območju med javnim prostorom in stavbo fizične ali vizualne cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso
dopustne. Ograjevanje ni dopustno.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma od 500 do 5.000 m2.
Podtip jsk – klasična javna stavba
Velikostno merilo in oblika stavbe: Praviloma naj se ohrani obstoječ tlorisni in višinski gabarit. Dopustne so dozidave ter
nadzidave do višinskega gabarita E3. Morebitni nadstrešek nad glavnim vhodom ali vetrolov naj bo oblikovan tako, da je
ostalim arhitekturnim elementom fasade podrejen.
Posebnosti oblikovanja: Potrebno je ohraniti kvalitetne značilnosti izvorne arhitekture vsaj glavne fasade stavbe. Dopustne so
tudi okenske odprtine okrogle in eliptične oblike. Obstoječi naklon in oblike strehe se lahko ohranja, dopustne so tudi strehe z
naklonom (tipa dvokapna ali štirikapna). Dozidave imajo lahko tudi ravno in enokapno streho pod pogojem, da je ta oblikovno
podrejena osnovnemu stavbnemu volumnu.
Podtip jsm – modernistična javna stavba
Velikostno merilo in oblika stavbe: Višina do E3. Dopustni so vsi posebni arhitekturni elementi. V podeželskem okolju naj se
potrebni večji tlorisni gabariti dosežejo z združevanjem več manjših volumnov.
Posebnosti oblikovanja: Oblikovanje (horizontalna in vertikalna členitev) fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih
fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno. V urbanem naselju naj bo oblikovanje sodobno, v podeželskem naj se
oblikovanje prilagodi oblikovnim značilnostim območja, v katerega se umešča. Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi
oziroma barvah kovin. Oblikovanje strehe ni poenoteno predpisano, vendar naj se oblika, naklon in kritina streh skladno
integrira v okoliško stavbno strukturo.
Podtip jsp – paviljonska stavba
Velikostno merilo in oblika stavbe: Višina do E1, pri čemer je lahko višina etaže prilagojena programu stavbe ali prostorskemu
kontekstu. Izjemoma je dopustna tudi višina stavbe E2, če se v upravnem postopku s posebno utemeljitvijo dokaže, da višinski
gabarit ne povzroča degradacij v prostoru.
Posebnosti oblikovanja: Fasada naj bo oblikovana minimalistično in naj odraža namembnost stavbe. V naravnem okolju naj bo
finalna obdelava fasad v naravnih materialih ali z belimi opleski. Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi oziroma barvah
kovin. Streha praviloma tipa ravna streha, v podeželskem okolju lahko tudi tipa dvokapna ali enokapna streha.
Podtip jgd – stavba gasilskega doma
Velikostno merilo in oblika stavbe: Višina do E2, morebitni sušilni stolp lahko sega za eno višino etaže nad sleme strehe
osnovnega volumna stavbe.
Posebnosti oblikovanja: Prilagodi naj se oblikovnim značilnostim območja, v katerega se umešča. Oblika, naklon in kritina streh
naj se skladno integrira v okoliško stavbno strukturo.
Tip EUP z oznako th »trške hiše«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 60 %.
Organizacija prostora: Trška hiša naj bo praviloma postavljena ob javnemu prostoru, morebitne ostale (nestanovanjske) stavbe
pa v zaledju.
Velikostno merilo in oblika stavbe: Tlorisna zasnova stavbe naj bo podolgovata, široka praviloma do največ 14,0 m z razmerjem
stranic praviloma od 1:1 do 1:2, višina največ do E3. Dodajanje pomožnih volumnov je dopustno na fasadah, ki ne mejijo na
javni prostor, vendar pa le-ti ne smejo presegati 80 % bruto tlorisne površine osnovnega volumna. Dopustni so vsi posebni
arhitektonski elementi. V primeru, da je trška hiša umeščena v nizu naj velikostno merilo stavbe izhaja iz tlorisnega in
višinskega gabarita sosednjih stavb v nizu.
Posebnosti oblikovanja: Fasade naj bodo oblikovane v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijskem sistemu. Vsaj
najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh. Okenske odprtine v etažah naj
bodo praviloma oblike pokončnega pravokotnika, okenske odprtine v etaži javnega prostora na glavni fasadi so oblikovane
tako, da je razpoznavna namembnost stavbe (potrebam javnih programov). Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi in
barvah kovin. Streha naj bo oblikovana kot streha z naklonom – tipa dvokapna ali štiri kapna streha, dodatni pomožni volumen
ima lahko tudi streho tipa enokapna ali ravna streha. Vzdolžni napušč ne sme presegati 0,9 m, čelni napušča pa ne sme
presegati 0,7 m. Pri trški hiši v nizu naj se streha prilagaja obliki, naklonu in orientaciji stavb v stavbnem nizu, katerega del je.
Zelene ureditve, ograje: Ograjevanje proti javnemu prostoru praviloma ni dovoljeno.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma med 500 in 3.000 m2.
Tip EUP z oznako sb »stanovanjski bloki«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 60 %
Organizacija prostora: Ohranja naj se glavne značilnosti obstoječega urbanističnega koncepta. Števila obstoječih parkirnih
mest praviloma ni dopustno zmanjševati.
Velikostno merilo in oblika stavbe: Pod pogojem ohranitve glavnih značilnosti obstoječega urbanističnega koncepta so
dopustne spremembe namembnosti.
Posebnosti oblikovanja: Posegi na zunanjosti stavb (fasadi, strehi) so dopustni pod pogoji, da se zagotovi oblikovna usklajenost
celotne zunanjosti stavbe. Obstoječi naklon in oblika strehe se lahko ohranja, dopustne so strehe z naklonom ali ravne strehe.
Zelene ureditve, ograje: V čim večji meri se ohranjajo obstoječe zelene površine.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je obstoječ.
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73. člen

EUP na območju podrobne namenske rabe CD – druga območja centralnih dejavnosti
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim, praviloma brez bivanja:
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P Izobraževanje,
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti, 12420 Garažne stavbe,
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, 2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni
industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti – stavbe
Niso dopustni razen začasnih objektov.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Ograje, grajena urbana oprema, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen,
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne poti, pomožni komunalni objekti,
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture ter pomožni objekti v javni rabi.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako pj »posebne javne stavbe«
Podtipi: pjc: cerkve; pjo: obeležja, spomeniki in kapelice; pjs: druge posebne stavbe
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: ni pogojev.
Organizacija prostora: Zagotavlja naj se ohranitev izvorne javne ureditve oziroma arhitekture v danem prostorskem
kontekstu – kvalitete umestitve v prostoru, hortikulturni elementi in ostale ureditve.
Velikostno merilo in oblika stavb: obstoječa stavbna struktura.
Zelene ureditve, ograje: V čim večji meri naj se ohranjajo in razvijajo kvalitete funkcionalnih in ambientalnih prvin zelenih
površin oziroma zelenih sistemov. Ohranjajo naj se kvalitetne vedute na stavbo oziroma objekt.
Ne glede na navedene tipe dopustnih objektov po CC SI v EUP na PNRP CU so v podtipu EUP z oznako pjs dopustni tipi
naslednjih objektov:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice),
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene, 12111 Hotelske
in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin),
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih
stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12302 Sejemske dvorane, razstavišča, 12303 Bencinski servisi, 12304 Stavbe za
druge storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za živali in rastline v živalskih in
botaničnih vrtovih), 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji
in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 12721 Stavbe
za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti, 12650 Športne dvorane, 241 Objekti za
šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 127 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe (le
drobna obrt), 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas, 12520 rezervoarji, silosi in skladišča
za potrebe osnovne dejavnosti objekta.
Tip EUP z oznako ps »poslovilne stavbe«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: ni pogojev
Organizacija prostora: Vse nove stavbe morajo biti v arhitekturnem izrazu podrejene eventualnim dominantnim nosilcem
prostorske identitete v območju.
Velikostno merilo in oblika stavbe: Tlorisni gabarit ni poenoteno predpisan. Prilagojen naj bo potrebam pokopališkega
okoliša in razmeram na lokaciji, višina praviloma E1.
Posebnosti oblikovanja: Fasada naj bo oblikovana skladno z namembnostjo stavbe.
Streha je lahko streha z naklonom ali tudi ravna streha.
Zelene ureditve, ograje: Zunanje ureditve se naj urejajo tako, da se omogočijo funkcionalne povezave do grobnih polj v
sosednjem območju EUP.zpk (pokopališča). Morebitne nove ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene merilom
obstoječih ograj v sklopu pripadajočih pokopališč.
74. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe BT – površine za turizem
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno razvoju urbanih površin s posebno funkcijo – turizmu in nastanitvam, javnim programom
– trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, izobraževalnim, kulturnim in podobnim dejavnostim in začasnemu
bivanju: G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske
in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; S Druge dejavnosti, P Izobraževanje,
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
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Tipi dopustnih objektov po CC SI:
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe),
12301 Trgovske stavbe, 12302 Sejemske dvorane, razstavišča, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe
za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih), 12304 Stavbe za druge storitvene
dejavnosti (razen avtopralnic), 1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo, 12650 Športne dvorane, 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 127 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12520 rezervoarji, silosi in skladišča za potrebe osnovne dejavnosti objekta, 2 Gradbeno
inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti – stavbe:
nadstrešek, vetrolov, uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža, lopa, pokrito skladišče za lesna goriva,
drvarnica in podobni objekti.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Pomožni objekti v javni rabi, parkirišča, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen,
ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), kolesarske poti, pešpoti in podobne poti, začasni objekti, športna igrišča na prostem,
grajena urbana oprema, pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture ter ograje.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako jso »javne stavbe v odprtem prostoru«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 70 %.
Organizacija prostora: Umestitev stavb naj izhaja iz prostorskega konteksta. Zunanje ureditve naj se urejajo tako, da se
vzpostavljajo urbane funkcionalne umestitve v prostoru.
Posebnosti oblikovanja: Stavbna struktura naj se oblikovno prilagodi razmeram konteksta lokacije odprtega prostora.
Zelene ureditve, ograje: Razvoj turističnih dejavnosti je potrebno usmerjati tako, da bodo posegi v prostor čim manjši oziroma
da se bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma od 500 do 5.000 m2.
75. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe IG – gospodarske cone
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim: C Predelovalna
dejavnost – obrtna dejavnost, F Gradbeništvo, G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje,
I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; S Druge
dejavnosti, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo,
P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin),
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe),
12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji in knjižnice,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 12650 Športne dvorane,
241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 12510 Industrijske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 2 Gradbeno inženirski objekti.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti – stavbe:
Nadstrešnica, vetrolov, lopa in podobe stavbe.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
Parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni
bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni komunalni objekti (ekološki otok,mala čistilna naprava), pomožni
objekti v javni rabi, grajena urbana oprema, športna igrišča na prostem, pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila IV SVPH.
Tip EUP z oznako gs »gospodarske stavbe«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 80 %
Organizacija prostora: Vrsta proizvodnje in obveznost izgradnje dejavnosti primernega manipulacijskega prostora (dovoz,
skladiščenje, deponije …) določajo obliko in velikost stavb. Ob upoštevanju prostorskih omejitev ter vplivov na okolje naj
bodo objekti po volumnih ter tlorisnih gabaritih razmeroma homogeni. V stavbni strukturi ob javnem prostoru naj se umeščajo
predvsem upravno poslovne vsebine oziroma spremljajoče dejavnosti. Kadar to dopuščajo prostorske možnosti naj bodo
parkirišča locirana čim bližje upravni stavbi (ob stavbi ali za njo).
Velikostno merilo in oblika stavb: V podeželskem okolju bruto tlorisna površina objekta praviloma ne sme presegati 300 m².
V izjemnem primeru potrebnih večjih površin naj se le te dosežejo z združevanjem več volumnov. Nove stavbe ne smejo
izstopati iz silhuete stavbne strukture območja – v tem smislu je potrebno vertikalni gabarit prilagoditi višinam obstoječih stavb v
območju. To ne velja za dele stavb ali objekte, ki so zaradi tehnologije proizvodnje izrazito višji (silosi ipd.).
Posebnosti oblikovanja stavb: Oblikovanje naj se prilagodi oblikovnim značilnostim območja, v katerega se umešča. Dopustne
so tudi slepe in steklene (antirefleksijske) fasade. Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi in barvi kovin. Glavna fasada
naj bo oblikovana tako da sooblikuje javni prostor. Dopustne so streha z naklonom tipa dvokapna streha, enokapne strehe –
obe praviloma brez strešnih frčad, ravne strehe ter ločne strehe.
Zelene ureditve, ograje: Zunanji robovi ureditev naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno srednje in visokoraslo vegetacijo.
Za ograjevanje se priporoča žična ograja visoka do 2,8 m.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma od 2.000 m2.
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76. člen

EUP na območju podrobne namenske rabe IP – površine za industrijo
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno industrijski dejavnosti ter z njo povezanim dopolnilnim spremljajočim dejavnostim: C- predelovalni
dejavnosti, F Gradbeništvu, G Trgovini; vzdrževanju in popravilu motornih vozil, H Prometu in skladiščenju, I Gostinstvu,
J Informacijski in komunikacijski dejavnosti, K Finančni in zavarovalniški dejavnosti, L Poslovanju z nepremičninami,
M Strokovnim, znanstvenim in tehničnim dejavnostim, N Drugim raznovrstnim poslovnim dejavnostim, P Izobraževanju,
R Kulturnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge upravne in pisarniške
stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji in knjižnice, 12650 Športne dvorane, 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti
za prosti čas, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 12510 Industrijske stavbe, 23030 Objekti kemične industrije, 127 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 2 Gradbeno inženirski objekti.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti stavbe)
Skladišče, namenjeno skladiščenju nenevarnih snovi.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni
bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni komunalni objekti (ekološki otok, mala čistilna naprava …), pomožni
objekti v javni rabi, grajena urbana oprema ter športna igrišča na prostem, pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte
gospodarske javne infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila IV SVPH.
Tip EUP z oznako ip »industrijske stavbe«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ do 80 %.
Organizacija prostora: Vrsta proizvodnje in obveznost izgradnje dejavnosti primernega manipulacijskega prostora (dovoz,
skladiščenje, deponije …) določajo obliko stavb in velikost. Kadar to dopuščajo prostorske možnosti, naj bodo parkirišča
locirana čim bližje upravni stavbi.
Velikostno merilo in oblika stavb: Višina in oblika stavbe naj bo prilagojena tehnologiji proizvodnje.
Posebnosti oblikovanja: Oblikovanje naj bo minimalistično in racionalno. Dopustne so slepe in steklene (antirefleksijske)
fasade. Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi in barvi kovin. Dopustne so streha z naklonom tipa dvokapna streha,
enokapne strehe obe praviloma brez strešnih frčad, ravne strehe, ločne strehe in stopničaste strehe. Naklon dvokapne strehe
lahko odstopa od določili 30. člena, najmanjši dopusten naklon je 10°.
Zelene ureditve, ograje: Utrjene površine večjega obsega (nad 1.000 m2, npr. parkirišča) naj se praviloma strukturirajo z
vegetacijo. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je potrebno uporabiti take elemente ali objekte
za zavarovanje, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev. Za ograjevanje se priporoča žična ograja visoka do 3,0 m.
77. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe IK – površine za kmetijsko proizvodnjo
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno A Kmetijstvu objektom za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali in dopolnilnih dejavnosti:,
C Predelovalna dejavnost – obrtna dejavnost.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč), 12510 Industrijske stavbe (manjše delavnice
razen tovarn), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali,
1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni
industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti (stavbe)
Nadstrešek, lopa, pokrito skladišče za lesna goriva in podobni objekti ter objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče, vinska klet, klet) ter
objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti (sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna, mlin).
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (ribnik,
namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni komunalni objekti (ekološki otok,mala čistilna naprava), grajena urbana oprema ter
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: betonsko korito, pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne
infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila IV SVPH.
Tip EUP z oznako gp »kmetijske gospodarske stavbe«
Organizacija prostora: Umestitev stavb naj bo prilagojena morfologiji terena.
Velikostno merilo in oblika stavb: Osnova tlorisna zasnova naj bo vzdolžna, osnovni volumen širok do 14,0 m z najmanjšim
tlorisnim razmerjem 1:1,5 visok največ do E2. Dopustno je dodajanje pomožnih volumnov do 50 % bruto tlorisne površine
osnovnega volumna.
Posebnosti oblikovanja: Oblikovanje fasad naj izhaja iz oblikovanja fasad avtohtonih stavb enake namembnosti. Streha
osnovnega volumna naj bo oblikovana kot streha z naklonom (tipa dvokapna), pomožni volumni imajo lahko tudi ravno ali
enokapno streho, pod pogojem da je ta oblikovno podrejena osnovnemu stavbnemu volumnu.
Zelene ureditve, ograje: Ograje naj bodo praviloma lesene, višine do največ 2,0 m.
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78. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno zelenim urbanim površinam s posebno funkcijo, športno/rekreacijskim ter spremljajočim dejavnostim –
gostinstvo, turizem, kulturne in druge dejavnosti: I Gostinstvo, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, S Druge dejavnosti,
P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12301 Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 1242 Garažne stavbe, 12620 Muzeji in knjižnice, 12650 Športne dvorane (le
prostori za športnike in gledalce), 241 Objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, 12740 Druge nestanovanjske
stavbe, ki niso uvrščene drugje (le javne sanitarije), 24110 Športna igrišča (razen avtomobilskih, motorističnih ali prizorišč
konjskih dirk), 2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti (stavbe)
Senčnica, uta, lopa ali nadstrešnica in stavbe za potrebe skladiščenja. Glede na naravo prireditev je lahko vzpostavljena tudi
montažna sanitarna enota.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik),
samostojno parkirišče, ograja (varovalna); pomožni objekt v javni rabi, športno igrišče na prostem, kolesarska pot, pešpot ipd.,
pomožni komunalni objekti, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture, nadstreški za kolesa, grajena urbana oprema
ter pomožni objekti na smučišču – vključno z žičnicami, sistemom označitev in drugimi varnostnimi objekti in napravami.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako zsr – »površine za oddih, rekreacijo in šport«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZP od 30 %.
Organizacija prostora: Umestitev stavb oziroma lega le-teh naj bo prilagojena terenskim danostim konkretnega prostora ter
vlogi stavbe.
Velikostno merilo in oblika stavbe: Stavbe do 150 m2 bruto tlorisne površine, višine do E1 pri čemer višina etaže ni določena.
Posebnosti oblikovanja: Fasada naj bo oblikovana minimalistično in naj odraža namembnost stavbe. V naravnem okolju naj bo
finalna obdelava fasad v naravnih materialih ali z belimi opleski. Stavbno pohištvo je dopustno tudi v beli barvi oziroma barvah
kovin. Streha naj bo praviloma tipa ravna streha, v podeželskem okolju lahko tudi tipa dvokapna ali enokapna streha.
Zelene ureditve, ograje: Zunanje ureditve, stavbe in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi v
sistemu zelenih urbanih površin.
Druge določbe: Posegi na površinah v območjih poplavnih voda naj se urejajo v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem
območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana
karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in
2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
79. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe ZD – druge zelene površine
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo: I Gostinstvo, N Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; S Druge dejavnosti, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost
eksteritorialnih organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI
2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti (stavbe)
Niso dopustni, z izjemo pomožnih pristaniških objektov – plavajoča plošča ter zabojnik v EUP zvo.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik),
pomožni objekti v javni rabi, kolesarska pot, pešpot in podobne poti ter grajena urbana oprema.
Dopustne gradnje
Skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj.
Varnost pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako zdz »druge urejene zelene površine«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: /
Organizacija prostora: Ohranjati je potrebno obstoječ naravni sestoj. V primerih odstranitve in zgostitve (npr. gozdnega
sestoja/dreves) je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
Zelene ureditve, ograje: Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi v sistemu zelenih urbanih površin.
Ograjevanje ni dopustno.
Druge določbe: Obstoječa kmetijska raba površin se lahko ohrani. V primeru, da del površin sega v območje poplavnih voda,
naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja.

Stran

8512 /

Št.

76 / 24. 10. 2014

Uradni list Republike Slovenije

Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem
območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana
karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Tip EUP z oznako zvo – »zelene ureditve ob vodotokih«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: /
Zelene ureditve, ograje: Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi v sistemu zelenih urbanih površin
v širšem prostoru. Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja, v primeru odstranitve dreves je
potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Ograjevanje ni dopustno.
Druge določbe: Obstoječa kmetijska raba površin se lahko ohrani. Poseganje v priobalna zemljišča in naravni potek struge
vodotoka ni dovoljeno, razen v primeru sanacije po naravnih nesrečah. Dopustni so ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje
narave oziroma ki prispevajo k izboljšanju hidromorfoloških in biotskih lastnosti območja.
V primeru, da del površin sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. Do
izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta
razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
80. člen
EUP na območju podrobne namenske rabe ZK – pokopališča
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno površinam za pokop, izključno dejavnostim povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s
simbolnimi ureditvami pietete do preminulih: R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih
organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI
24204 Pokopališča, 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti (stavbe)
Nadstrešek
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Vodomet, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (vodni zbiralnik), pomožni objekt v javni rabi, pešpot ipd.,
pomožni komunalni objekti, ograja, grajena urbana oprema, parkirišče ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III SVPH.
Tip EUP z oznako zpk »pokopališča«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: /
Organizacija prostora: V sklopu ureditve je potrebno zagotoviti javni dostop do tekoče vode ter zbiralnikov odpadkov. Zbiralniki
naj bodo organizirani na posebej za to opredeljenem in urejenem mestu. Na obstoječih poslovnih stavbah (vežicah) v EUP so
dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter dozidave. Na ostalih stavbah je dopustno vzdrževanje in odstranitev.
Zelene ureditve, ograje: Zunanje ureditve naj omogočajo prostorsko funkcionalno avtonomnost grobnih polj ter dostop do vseh
objektov v sklopu ureditve – poslovilne stavbe, cerkve.
Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene sistemu zelenih urbanih površin. Na pokopališčih, ki vključujejo tudi obstoječe
cerkve in obzidja, naj bo obodno kamnito obzidje ohranjeno kot eden od osnovnih simbolov označitve prostora pokopališča.
81. člen
EUP na območju namenske rabe P – območja prometnih površin
Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa, predvsem ureditvam v merilu pešca,
temu podrejenemu odvijanju prometa in občasnim javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov …): I Gostinstvo,
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, S Druge dejavnosti, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI
211 ceste, 214 mostovi, viadukti, predori, pregrade, 124 stavbe za promet, 12303 bencinski servisi ter drugi objekti, kioski
namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja prometa, 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe območja,
2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti – stavbe
Stavbe povezane z dovoljeno namembnostjo prostora – kiosk oziroma tipski zabojnik ter nadstrešnica – javna kolesarnica. Pri
podtipu. jpp je dovoljeno vzpostaviti tudi objekt za potrebe osebja, ki parkirišče vzdržuje.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
S soglasjem upravljavca površine je dopustno postaviti naslednje enostavne in nezahtevne objekte v javni rabi:
pomožne infrastrukturne objekte:
– pomožni cestni objekti – pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, avtobusno postajališče, odstavni pas za avtobusni
promet – prostor ob vozišču, objekt za odvodnjavanje ceste, ponikovalnica, lovilec olja ipd. cestni snegolov, objekt javne
razsvetljave, varovalne proti hrupne ograje do višine 2,2 m,
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– pomožni energetski objekti – priključek na objekte energetske infrastrukture, relejno hišico, objekt za razsvetljavo, drog,
priključek za distribucijsko plinovodno omrežje, priključni plinovod za male kurilne naprave ter etažni plinski priključek,
telekomunikacijske antene in oddajnike, bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam,
– pomožne komunalne objekte – vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, priključek za vročevod, črpališče, cestni
priključek na javno občinsko cesto, hidrant, zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) – le-ti naj se ne umeščajo znotraj varovanih
jeder kulturne dediščine,
– pomožne objekte za spremljanje okolja,
– vrtino ali vodnjak potrebne za raziskavo,
– grajeno urbano opremo, montažno sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico in vodnjak, vodomet oziroma bazen kot
dekorativni element v sklopu ureditev javnih tlakovanih površin,
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo vključujoč objekte za oglaševanje (oglasne table – stenske, samostoječe table,
svetlobne table, plakatne stebre, prometne znake in ogledala), ki jih je dovoljeno nameščati na javnih površinah (vzdolž cestišč,
trgov, javnih parkirišč, avtobusnih postajališč ipd.) in na površinah poljavnega prostora. Samostoječa signalizacija naj se locira
tako, da je omogočen varen promet (zunaj vozišč, polja preglednosti ipd.) in da je čim manj moten peš promet. Za postavitev
obvestilne signalizacije je potrebno pridobiti tudi soglasje pristojne občinske službe,
– ograjo.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila IV SVPH.
Tip EUP z oznako jp »javne površine«
Podtipi: jpp: javna parkirišča; jpa: avtobusna postajališča ter mesta informativnih in turističnih vsebin.
Organizacija prostora: Dopustne so le talne, hortikulturne ureditve in urbana oprema za javno rabo.
Druge določbe: Odvijanje občasnih javnih prireditev naj bo opredeljeno v režimu omejenega ali zaprtega motornega prometa.
81.a člen
EUP na območju namenske rabe T – območja komunikacijske infrastrukture, E – območja energetske infrastrukture,
O – območja okoljske infrastrukture, (OO – ostala območja)
Dopustne dejavnosti
Območja so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij, energetike ter s področja oskrbe
z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki: I Gostinstvo, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; S Druge
dejavnosti, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
2223 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave, 2212 Prenosi vodovodi in pripadajoči objekti, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in
hidranti, 22140 Prenosni elektroenergetski vodi, 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, 2302 energetski
objekti ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja energetike, 124 postaje, terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij, 2213 Prenosna komunikacijska omrežja, 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
razvrščeni drugje, 24203 Odlagališča odpadkov ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja
oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki, 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov,
12520 rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za obdelavo odpadkov, 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
razvrščeni drugje: samo objekti za odlagališča odpadkov, 1220 Upravne in pisarniške stavbe.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekt (stavbe)
Nadstrešek, pomožni objekti za obratovanje dejavnosti, ki so neposredno vezane na dejavnost v EUP-merilne postaje ipd.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (vodni zbiralnik),
pomožni objekti v javni rabi, pomožni komunalni objekti; pešpot ali podobne poti ter priključki na objekte gospodarske javne
infrastrukture.
Dopustne gradnje
Skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila IV SVPH.
Tip EUP z oznako in »infrastrukturni objekti« ter dz »začasne deponije«
Podtipi: ičn – čistilne naprave; ivč – vodna črpališča in vodohrani; ieo – ekološki otoki; ike – objekti komunikacijske in
energetske infrastrukture; idg- deponije sipkih materialov;
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: ni pogojev
Organizacija prostora: Infrastrukturne naprave in ureditve morajo biti v skladu z oblikovnimi in funkcionalnimi zmogljivostmi
oziroma merili kvalitet predmetne lokacije. Prostorske ureditve in eventualne stavbe oziroma tehnični objekti naj bodo
organizirani z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad raščeno površino zemlje.
Velikostno merilo in oblika stavbe: Stavbe naj bodo namenjene le osnovnim namenom EUP, npr. za vzpostavitev čistilne
naprave (ičn) ali vodohrana oziroma vodnega zajetja (ivč). Druge stavbe so dopustne le, kadar so neposredno vezane na
osnovno dejavnost v EUP (za potrebe spremljajoče dejavnosti – uprava, pisarna ...). Oblikovane naj bodo minimalistično.
Posebnosti oblikovanja: Površinska obdelava fasad naj bo minimalistična. Stavbe naj imajo strehe oblikovane kot zelene strehe
ali ravne strehe. Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati najpomembnejših vedut ter tekstur v prostoru kulturne
krajine ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva ipd.). Tovrstni stolpni objekti (in naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini
v največji možni meri nevtralizirani – z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami v svetli kovinsko sivi barvi.
Zelene ureditve, ograje: Stavbe in drugi objekti naj bodo glede na tehnične pogoje funkcioniranja v največji možni meri
integrirani v krajino – z oblikovanjem zatravljenih brežin in zasaditvijo visoke vegetacije v gručah, ki zmanjšuje vidno
izpostavljenost teh območij. Pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih stavb izvajajo z integracijo v oporne zidove. Tudi
pogoje fizičnega varovanja naj se v največji možni meri zagotavlja z zemeljskimi ureditvami. Dopolnilno se za ta namen,
kolikor druge oblike varovanja ne zadoščajo (alarmiranje, video …), lahko uporablja le žična ograja v naravni barvi kovine ali
zeleni barvi do višine 2,8 m. Območje EUP, razen podtipa ieo, naj bo v celoti ograjeno. Območje EUP podtipa ieo je potrebno
primerno ozeleniti in tako preprečiti vizualno degradacijo okolice.
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Druge določbe:
V podtipih ieo in idg se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov oziroma peskov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi
s področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor v prejšnji primarni rabi. Obstoječi energetski objekti, naprave in površine
za proizvodnjo električne energije, zgrajeni na podlagi upravnih dovoljenj, se lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake
proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni.
V tipu dz je dovoljena le vzpostavitev deponije za začasno odlaganje naplavin in plavja ter ureditev dostopov do deponije. Po
prenehanju obratovanja se območja deponije, vključno z dostopi, sanirajo na način, da se vzpostavi primarna raba – kmetijska
raba. Gradnja stavb v tem podtipu ni dovoljena.
V podtipu ike se objekti komunikacijske in energetske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere se dokaže, da nima
negativnih vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi javnimi pooblastili.
81.b člen
EUP na območju namenske rabe A – površine razpršene poselitve
Dopustne dejavnosti
Območja so namenjena bivanju ter bivanju v povezavi z opravljanjem dejavnosti. Poleg A kmetijstva in lov, gozdarstvo in
ribištvo so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti: C Predelovalna dejavnost – obrtna dejavnost, F Gradbeništvo,
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske
dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, S Druge dejavnosti, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost
obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih
organizacij in teles.
Tipi dopustnih objektov po CC SI:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih
blokov in stolpnic), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč,
parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic,
pokritih tržnic), 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620, Muzeji, in Knjižnice, 1262 Stavbe
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstvo, 12650 Športne dvorane (fitnes, savna),
1240 Garažne stavbe, 12510 Industrijske stavbe (manjše delavnice razen tovarn), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe, 2 Gradbeno inženirski objekti (razen 23 Kompleksni industrijski objekti).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekt (stavbe)
Nadstrešek, vetrolov, drvarnica, pokrito skladišče za lesna goriva, uta, zimski vrt, savna, fitnes, senčnica, letna kuhinja, garaža,
lopa ali podobne stavbe, objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko – gozdarski objekti (kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak,
skedenj, silos, senik, kašča, koruznjak, grajeno molzišče, pokrita skladišča za lesna goriva, vinska klet, klet) ter objekti za
kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnosti (sušilnica sadja in rib, sirarna, oljarna, kisarna, mlin).
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Parkirišče, ograja, podporni zidovi z ograjo, vodnjak, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za
kopanje, okrasni bazen, ribnik, namakalni sistem, vodni zbiralnik), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – gnojišče, kompostarna
za gnojevko, zbiralnik gnojevke ali gnojnice, napajalno korito, hlevski izpust, grajena obora, grajena ograja za pašo živine
(plot), grajen gostinski vrt, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni objekti ter priključki na objekte gospodarske javne
infrastrukture.
Varstvo pred hrupom
Na območju veljajo merila III. SVPH.
Tip EUP z oznako od »domačije v odprtem prostoru«
Stopnja izkoriščenosti zemljišča: FZ praviloma do 50 %.
Organizacija prostora: Stavbe naj bodo praviloma organizirane okoli dvorišča v skladu z optimalnimi možnostmi terena.
Umestitev stavb oziroma lega le-teh naj bo prilagojena morfologiji oziroma vlogi stavbe. Stavbe se lahko gradijo tudi kot
samostojne stavbe s tendenco, da se jih sčasoma dogradi z dodatnimi stavbami, ki se nizajo okoli dvorišča ali ki so z obstoječo
stavbo povezane v sklenjen volumen.
Velikostno merilo in oblika stavbe namenjeno bivanju: Osnovni stavbni volumen naj bo podolgovatega tlorisa, širine do 12,0 m
in z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 1:1,2, visok do E2 + M. K osnovnemu volumnu je dopustno dodajanje pomožnih
volumnov do 50 % bruto tlorisne površine osnovnega volumna, ki naj bodo osnovnemu volumnu oblikovno podrejeni. Dopustna
je izvedba vseh posebnih arhitekturnih elementov.
Posebnosti oblikovanja: Fasadna ploskev naj bo praviloma gladko ometana, okenske odprtine praviloma posamične in oblike
pokončnega pravokotnika. Streha osnovnega stavbnega volumna naj bo praviloma dvokapna s slemenom v vzdolžni smeri,
dodani pomožni volumni imajo lahko tudi ravno ali enokapno streho.
Velikostno merilo in oblika kmetijsko gospodarsko (nestanovanjske) stavbe: Osnova tlorisna zasnova naj bo vzdolžna, široka
do 10,0 m z najmanjšim tlorisnim razmerjem širine:dolžini 1:1,5. Visoka največ do E2. Dopustno je dodajanje volumnov do 50 %
bruto tlorisne površine osnovnega volumna, pri stavbah, pri katerih je bruto tlorisna površina večja od 150 m2.
Posebnosti oblikovanja: Oblikovanje fasad naj izhaja iz oblikovanja tradicionalnih fasad iste vrste stavb glede na namen. Streha
naj bo oblikovana kot streha z naklonom (tipa dvokapna, enokapna) ali ravna streha. Dopustna je tudi kombinacija streh.
Zelene ureditve, ograje: Ograje naj bodo praviloma lesene, kamnite ali betonske, višine do največ 2 m, lahko tudi s poudarkom
vhodnega dela. Zelene površine naj bodo zasajene z avtohtonim sadnim drevjem.
Velikost, posebnosti parcelacije: Velikostni red je praviloma med 300 in 3.000 m2.
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81.c člen
Posebne EUP na območjih vseh podrobnih namenskih rab
Tip EUP z oznako pin – »varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov«
Dopustne dejavnosti: v skladu s predvidenim podrobnim prostorskim načrtom.
Tipi dopustnih objektov po CC SI: v skladu s predmetnim prostorskim načrtom.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekt (stavbe): v skladu s predmetnim prostorskim načrtom.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti: v skladu s predmetnim prostorskim načrtom.
Dopustne gradnje: skladno z določili predmetnega prostorskega načrta.
Varstvo pred hrupom: Merila SVPH glede na opredeljeno namensko rabo:
– na območjih s PNRP A, SK, CU, CE, BT, Z, V, (ZS, ZK, ZP, ZD) veljajo merila III. SVPH,
– na območjih s PNRP SS veljajo merila II. SVPH,
– na območjih s PNRP IG, IP, LN, P, T, E, O, K, G, VI, LN veljajo merila IV. SVPH.
Tip EUP z oznako ppn – »varovanje pogojev izvedbe OPPN«
Dopustne dejavnosti: v skladu z namensko rabo.
Tipi dopustnih objektov po CC SI: v skladu z namensko rabo.
Organizacija prostora: Pozidana zemljišča naj se urejajo v skladu z merili EUP tipa ph ali hm upoštevajoč tudi stopnjo
izkoriščenosti (FZ, FZP).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekt (stavbe): Steklenjak, zimski vrt, senčnica, pokrito skladišče za lesna goriva, uta,
garaža, letna kuhinja ali lopa.
Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti: Ograje, grajena urbana oprema, pomožni komunalni objekti ter priključki na
objekte gospodarske javne infrastrukture.
Dopustne gradnje: dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija, dozidava in odstranitev obstoječih objektov.
Varstvo pred hrupom: Veljajo merila SVPH glede na opredeljeno namensko rabo:
– na območjih s PNRP A, SK, CU, CE, BT, Z, V, (ZS, ZK, ZP, ZD) veljajo merila III. SVPH,
– na območjih s PNRP SS veljajo merila II. SVPH,
– na območjih s PNRP IG, IP, LN, P, T, E, O, K, G, VI, LN veljajo merila IV. SVPH.
3.5.0.0 Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP
82. člen
(splošno)
KGV.

V preglednici so opredeljene vse EUP z eventuelnimi posebnimi merili in pogoji urejanja z navedbo OPPN ter podobmočja
83. člen
(specifikacija EUP)
Priloga 1
3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN
84. člen
(OPPN se pripravijo za naslednja območja)

1 Ajba
OPPN 1-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Ajba
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje razpršenih gradenj in razpršene poselitve v odprtem prostoru krajine.
b- Urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja razpršenih gradenj je potrebna kot ukrep v skladu z 28. členom Pravilnika. Namen sanacije je zgostitev
pozidave ter aktiviranje razpoložljive prostorske rezerve naselja.
c- Dopustne dejavnosti
Območje je namenjeno bivanju na podeželju. Dopustne so dejavnosti povezane s primarno rabo prostora (kmetijstvo, gozdarstvo), dopustijo pa se še dopolnilne dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja brez posebnih vplivov na okolje.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Dopolnilna gradnja za potrebe stanovanj ali kmetijstva oziroma sorodnih dejavnosti v stavbah primerljivega merila tipa glede
na obstoječo stavbno strukturo. Sprejemljiva je le tematska struktura, ki bo zagotavljala gostoto do FZ 0,5 in bo v merilu ter arhitekturnem oblikovanju dopolnjevala obstoječo. Zagotovi se regulacija javnega prostora.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja so dopustni le posegi v skladu z merili opredeljenega EUP (ppn – 81.c člen).
2 Anhovo
OPPN 2-01: Gospodarska cona (GC) Anhovo
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje nekdanje vasi v neposredni bližini kompleksa Salonit Anhovo s kasneje vzpostavljenimi gospodarskimi enotami je
degradirano in potrebno prenove ter integracije z delujočim kompleksom.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Z OPPN se zagotovi sanacija degradiranega območja in omogoči prostorske pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti v
občini. Z reurbanizacijo se območje poveže z obstoječim aktivnim kompleksom v celovito gospodarsko cono.
c- Dejavnosti
Gospodarska cona za več gospodarskih enot manjšega in srednjega velikostnega merila.
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d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Predvidi se rušitev pretežnega dela obstoječe stavbne strukture. Prenova in opredelitev dopolnilne mreže javnega prostora
naj upošteva vzpostavitev rastra gospodarskih enot srednjega in manjšega merila (nova parcelacija). Opredelitev gradbenih enot
različnih velikosti naj bo fleksibilna. Organizacija stavbne strukture naj vsebuje določitev skupnih gradbenih linij z oblikovanjem
skupnega javnega prostora, priporočeno je oblikovanje skupnih/enotnih uvozov. Stavbni kubusi naj bodo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami, višinsko urejeni in načeloma formo ravne strehe. Višina stavb naj ne presega obstoječih oziroma
je odvisna od potreb razvojnega procesa dejavnosti. Na zunanjih robovih cone naj se v smislu sooblikovanja GC kot prostorske
celote v razmerju do kulturne krajine oblikuje zeleni pas srednje rasle vegetacije, ki naj služi kot vizualna zaščita, s katero naj se
zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur iz smeri okoliških naselij (Deskle, Anhovo, Močila, Gorenje Polje). Pri določanju
višin in velikosti objektov naj se upošteva postopen razvoj morfologije stavbne strukture glede višine in velikosti objektov v smeri
od južnega roba proti severu v globino cone.
e- Druge usmeritve glede PIP
Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. V enoti AN04.gs pa je dopustna tudi prenova/gradnja stavbne strukture za potrebe proizvodnje. V okviru OPPN naj se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene
dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom, v delu s stanovanjskimi objekti naj se zagotavljajo pogoji za II. stopnjo varstva
pred hrupom. Podrobnejše programe naj se v coni razmešča z upoštevanjem vplivov na območja poselitve.
3 Avče
OPPN 3-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Avče
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje se nahaja severozahodno od naselja Avče, na začetku doline potoka Avšček. Dno doline predstavljajo pretežno
kmetijske površine, medtem ko pobočja poraščajo obsežne gozdne površine. Območje razpršenih gradenj in razpršene poselitve
v odprtem prostoru krajine.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja razpršenih gradenj je potrebna kot ukrep v skladu z 28. členom Pravilnika. Namen sanacije je zgostitev
pozidave ter aktiviranje razpoložljive prostorske rezerve naselja.
c- Dejavnosti
Območje je namenjeno bivanju na podeželju. Dopustne so dejavnosti povezane s primarno rabo prostora (kmetijstvo, gozdarstvo), dopustijo pa se še dopolnilne dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja brez posebnih vplivov na okolje.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Dopolnilna gradnja za potrebe stanovanj ali kmetijstva oziroma sorodnih dejavnosti v stavbah primerljivega merila tipa glede
na obstoječo stavbno strukturo. Sprejemljiva je le tematska struktura, ki bo zagotavljala gostoto do FZ 0,5 in bo v merilu ter arhitekturnem oblikovanju dopolnjevala obstoječo. Zagotovi se regulacija javnega prostora.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja so dovoljeni le posegi v skladu z merili opredeljenega EUP (ppn – 81.c člen).
5 Deskle
OPPN 5-01: Območje centralnih dejavnosti (CU) Deskle
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Nepozidano območje ob današnjem vstopu v naselbinsko telo Deskel, ki je v nadaljevanju proti jugovzhodu določeno z linijo
osamelih domačij in razpršenih gradenj. Ključni prostorski izhodišči sta povezanost in vpliv glavne ceste na jugovzhodni strani in
reke na severozahodni.
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
Glede na lego ob najpomembnejši strukturni osi naselja je lokacija primerna za pomembne javne vsebine terciarnega sektorja
– gre torej za aktiviranje pomembnega potenciala naselja za razvoj centralnih dejavnosti, ki imajo v starem jedru naselja omejene
prostorske možnosti.
c- Dejavnosti
Bivanje oziroma oskrba prebivalcev s posebnimi potrebami, starejših občanov, vzdolž osrednje osi tudi terciarne in kvartarne
dejavnosti.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Opredelitev javnega bivalnega programa – doma starejših naj bo v formi javne stavbe. Ključno je funkcionalno navezovanje in
organizacija glavnih vhodov vzdolž strukturne osi na južnem robu ter odpiranje stavbne strukture v smislu vedut ter osvetlitve proti
reki. Oblikuje naj se kakovosten ambient z raznovrstnimi možnostmi navezav na zunanji naravni prostor. V prostorskem smislu je
pomembna skladnost območja kot prostorske celote v razmerju do kulturne krajine – uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in
zmanjševanje kubusov na izpostavljenih zunanjih robovih ter ozelenitev le-teh, v čim večji meri naj se ohranjajo vedutni pogledi.
e- Druge usmeritve glede PIP
V prehodnem obdobju naj se varujejo razvojna izhodišča ureditve kot celote.
6 Ročinj
OPPN 6-02: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Ročinj vzhod
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje razpršenih gradenj na vizualno izpostavljenem pobočju vzhodno od izvornega naselbinskega telesa Ročinj je v
prostorsko ambientalnem smislu izrazito konfliktno z več posameznimi hišami različnih meril in s slabo kompatibilnimi stavbarskimi
značilnostmi. Med njimi so prazne enote, gostota pozidave je nizka.
b- Urbanistični cilj OPPN
Sanacija območja razpršenih gradenj in njegova vključitev v naselbinsko telo Ročinj na podlagi 28. člena Pravilnika z zgostitvijo pozidave, ohranitvijo in intenziviranjem zelenih cezur, predvsem pa s prenovo javnega prostora in izboljšanjem izkoriščenosti
komunalne opreme naselja.
c- Dopustne dejavnosti
Bivanje. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Sanacija javnega prostora – predvsem ureditev mreže prometnih površin, opredelitev dopolnilne stavbne strukture individualnih stanovanjskih hiš in okrepitev vloge Ročinja v širšem prostoru.
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e- Druge usmeritve glede PIP
Na kmetijskih zemljiščih znotraj OPPN se lahko načrtuje samo tiste dejavnosti, objekte in posege, ki so dopustni v 47. členu
tega odloka.
Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj -Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje
se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi površine naj se
v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Do sprejetja so dovoljeni le posegi v skladu z merili opredeljenega EUP.
8 Kal nad Kanalom
OPPN-8-01: Kamnolom Cvetrež
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Na območju OPPN je nahajališče izredno kakovostnega kamna skrilavca primernega za uporabo pri prenovi objektov varovane kulturne dediščine. Nahajališče za izkoriščanje še ni odprto.
b- Urbanistični cilj OPPN
Namen aktiviranja kamnoloma je zagotovitev kamna – skrilavca za potrebe obnavljanja objektov grajenih z materiali avtohtonega izvora, zlasti zavarovanih objektov kulturne dediščine.
c- Dopustne dejavnosti
Dopustne so dejavnosti povezane s pridobivanjem in obdelavo mineralnih surovin.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Prostorska ureditev naj vključuje tudi ureditev transportnih poti za zmanjšanje vplivov na poselitev v bližini kamnoloma.
Dopusti se umestitev objektov za pridobivanje in obdelavo kamna. Pri načrtovanju se upošteva predpise s področja rudarstva
in varstva okolja. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih se kamnolom
ustrezno sanira ter na površinah zaključenega kopa vzpostavi primarna raba prostora.
e- Druge usmeritve glede PIP
V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja
tal in erozije. V okviru urejanja z OPPN se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne
ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa.
10 Kanal
OPPN-10-01: CU Kanal jug – I. faza
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Prostorsko jasno definirano območje med reko Sočo na vzhodni in južni strani ter železniško progo na zahodni strani je relativno slabo urbanizirano, pretežni del območja je nepozidan. Območje je ambientalno tesno povezano s središčem mesta, hkrati
pa odprto k reki Soči. Načrtovan potek trase obvozne ceste Kanala vključno z mostom odpira prostor za razvoj naselja na obeh
bregovih Soče (vključno s prenovo starega jedra).
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN
OPPN je namenjen realizaciji nove urbane strukture v vzhodnem delu – torej v pretežno nepozidanem prostoru ob reki. Glede
na razmerja dejavnosti in razvojne možnosti je smiselna realizacija dopolnilne urbanizacije v dveh fazah – v prvi fazi naj se realizira
pozidavo pretežno nepozidanega prostora na vhodnem delu, v drugi pa reurbanizacijo v preostalem, danes pretežno pozidanem
delu s poudarkom na integraciji obeh urbaniziranih območij. Aktiviranje prostorskega potenciala naj se povezuje s prenovo starega
jedra ter z izgradnjo nove obvozne ceste z mostom.
c- Dejavnosti
Bivanje ter dopolnilne terciarne dejavnosti – pretežno oskrbne in storitvene.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Nova urbana struktura naj se načeloma razvija v sekvencah linij, primarno vzporedno z reko, kjer se skupaj z novim mostom
obvoznice Kanal razvija identiteta naselja v širšem prostoru tako v razmerju urbanega prostora do krajine, kot v programskem
smislu do jedra Kanala. Zato se v tem območju ob bivanju v enotah srednje do visoke gostote, umeščajo predvsem programi,
ki v starem jedru nimajo prostorskih možnosti in ga tako dopolnjujejo. Stavbna struktura naj se ob reki razvija z nižjimi kubusi, v
prepletu z obrečno strukturo zelenih površin. V višjem, zahodnem delu pa je struktura stavbnih linij lahko nekoliko višja (do višine
E3). V tem delu naj se dejavnost stanovanj prepleta z dejavnostmi terciarnega sektorja. V prostorskem smislu je pomembna vidna
skladnost območja kot prostorske celote v razmerju do obstoječe kvalitetne kulturne krajine. Zaradi ohranjanja krajinske slike je
nujna uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na izpostavljenih zunanjih robovih ter smiselna ozelenitev
le-teh v navezavi z ambientom reke.
e- Druge usmeritve glede PIP
Pri zasnovi prometne mreže je potrebno upoštevati vlogo in značaj obvoznice z mostom ter zagotoviti urbanistično sprejemljive in prometno tehnično ustrezne navezave nanjo. V sklopu OPPN je potrebno podrobneje vrednotiti morebitne vplive na
krajino glede na predvidene ureditve in opredeliti eventualno potrebne pogoje za omilitev negativnih vplivov na krajinsko sliko in
vidne kakovosti okolja.
Na kmetijskih zemljiščih znotraj OPPN se lahko načrtuje samo tiste dejavnosti, objekte in posege, ki so dopustni v 47. členu
tega odloka.
OPPN-10-02: Dom starejših občanov (DSO) Kanal
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje je del severne meje naselbinskega telesa Kanala. Ozek pas zemljišč med lokalno cesto in reko Sočo ima izjemne
ambientalno prostorske dispozicije. Na južni strani meji na območje osnovne šole in vrtca – torej na ene najpomembnejših dejavnosti terciarnega sektorja. Vmes je potok. Nepozidano zemljišče je danes v kmetijski rabi oziroma v rabi vrtičkarstva.
b- Namen in urbanistični cilj OPPN
Organizacija doma za starejše je na tem območju utemeljena s kakovostnim ambientom ob Soči, z možnostmi navezav na
zunanji, pretežno naravni prostor in z bližino središčnih funkcij naselja ter starim jedrom. Na lokaciji se utrjuje in nadgrajuje obstoječe torišče kompatibilnih programov kvartarnega sektorja.
c- Dejavnosti
Oskrba in bivanje prebivalcev s posebnimi potrebami – starejših občanov.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Vzpostavitev javne stavbe za program doma starejših, ki je funkcionalno vpeta na strukturno os – ulico na jugovzhodni strani,
hkrati pa odprta predvsem v prostor Soče. Pomembna je funkcija sooblikovanja meje oziroma vstopa v naselje. Stavbna struktura
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je lahko srednjega do večjega merila. Oblikovanje stavbne strukture naj bo tako, da gradi na ohranjanju kvalitetnega mikroambineta
kulturne krajine. Smiselna je ozelenitev robov območja in navezava z obvodnim svetom reke.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja OPPN naj se varujejo razvojna izhodišča ureditve celote. Tako je na enoti KA07.ppn do sprejetja OPPN dovoljeno vrtičkarstvo. Enota KA06.zvo naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z vzpostavljenimi merili tipa EUP z oznako zvo, del
območja, ki sega v območje poplavnih voda naj glede dejavnosti in dopustnih gradenj upošteva Uredbo o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/11, 77/11).
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza (na konceptualni ravni)
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Utesnjenemu in prostorsko razvojno omejenemu staremu jedru Kanala bo po izgradnji obvozne ceste z mostom dana priložnost za celovito prenovo. Območje bo pridobilo na kakovosti bivalnega okolja s prenovo in regulacijo javnega prostora, odprte
bodo nove možnosti za razvoj storitvenih, upravnih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti.
b- Namen in urbanistični cilj OPPN
Namen OPPN je celovita prenova starega mestnega jedra ter aktiviranje obstoječih in pričakovanih prostorskih rezerv (po
izgradnji obvoznice). S sanacijo mreže javnih cest in poti v širšem zaledju jedra naselja naj se vzpostavi boljša povezanost zaledne
poselitve z jedrom.
c- Dejavnosti
Programi terciarnega in kvartarnega značaja z bivanjem. Prostorske potrebe se načrtujejo v obsegu dejavnosti, ki dosega
potencial pomembnejšega lokalnega središča.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Primarno naj se v območju vzpostavijo terciarne in kvartarne dejavnosti ter parkovna ureditev (v severozahodnem delu
območja) oziroma stanovanja ter parkirna mesta. Načeloma se parkiranje organizira v kletnih etažah. Parkirišč v nivoju ureditev
ni dovoljeno na novo vzpostavljati. Pri načrtovanju urbanistično arhitekturne ureditve je potrebno posebno pozornost posvetiti
pozidavi v zaledju med glavnima napajalnima cestama – Trgom svobode, Staničevo in Pionirsko ulico, kjer naj se vzpostavijo
prostorske možnosti za nove programe ter ustrezne parkovne ureditve. V zgornjih etažah glavnih stavb (npr. tipa trška hiša.th) naj
imajo stanovanja prednost pred poslovnimi in storitvenimi dejavnostmi. Revitalizira naj se obstoječa mreža javnega prostora, ob
tem naj se vzpostavi tudi nova peš povezava zalednega severozahodnega dela ob Soči z glavnim trgom.
e- Druge usmeritve glede PIP
Obstoječa pozidava in pripadajoča zemljišča naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili opredeljenih tipov EUP oziroma posebnimi merili določenimi na ravni EUP. Na registriranih enotah kulturne dediščine so dovoljeni le posegi v skladu z opredeljenimi varstvenimi režimi dediščine. Na enotah, kjer je določen 1. varstveni režim, se lahko izvajajo le posegi, ki so namenjeni
ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa.
14 Morsko
OPPN 14-01: Stanovanjska soseska (SS) Morsko
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje je prometno zelo slabo dostopno in komunalno neopremljeno. Potrebna je vzpostavitev nove strukturne osi znotraj
območja naselja.
b- Urbanistični cilj OPPN
Namen OPPN je aktiviranje prostorskega potenciala za potrebe vzpostavitve nove stanovanjske soseske naselja. Glede na
vlogo območja v prostoru naj se oblikuje nova prostorska in morfološka enota v komplementarnem prostorskem dialogu s starim
delom naselja, ki v celoti ohranja izvorno prostorsko integriteto.
c- Dopustne dejavnosti
Bivanje. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Dostop v območje naj bo organiziran z južne strani območja, vzpostavi naj se most med bregovoma lokalnega potoka. Nujna
je opredelitev novega javnega prostora po globini območja, tako da bo omogočena priključitev do novo vzpostavljenih enot. Organizira naj se fleksibilna opredelitev gradbenih enot različnih velikosti na notranji napajalni mreži javnega prostora. Vzpostavi naj
se relativno zgoščena naselbinska struktura individualnih stanovanjskih enot s homogenim višinskim gabaritom, na poenotenih
regulacijskih črtah v enovito stavbno strukturo. Javni prostor skozi območje naj se razvije na način, da tehnično ustreza dvosmernemu prometu s hodnikom za pešce ter eventualno tudi kolesarsko stezo. Nova stavbna struktura naj bo načeloma orientirana v
smeri plastnic. Nove gradbene enote na nepozidanih zemljiščih, naj se oblikujejo po merilih tipa podeželska hiša (ph), s prostostoječo glavno stavbo, ki naj ne presega višinskega gabarita E2+M. Strehe naj bodo oblikovane kot strehe z naklonom, ki naj bodo
praviloma štirikapne. Priporočena velikost zemljišč namenjenih gradnji je od 500–2.000 m2. Merilo stavb (še posebno višinsko) naj
zagotavlja enovitost krajine streh in pozidave v vplivnem območju kulturne krajine. Hkrati naj stavbna struktura sooblikuje kvalitetno
mejo naselja. Območje vodotoka naj se ohrani v naravni obliki ter se glede na vlogo primerno uredi kot območje zelenih površin.
Slednje so pomembne tako vizualno kot prostorske ločnice med novo pozidavo in obstoječim jedrom naselja.
e- Druge usmeritve glede PIP
Do sprejetja so dopustni le posegi v skladu z merili opredeljenega EUP.
15 Plave
OPPN 15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
V priobalnem pasu na naplavni brežini v okljuku Soče je v območju med Plavami in Prilesjem pri Plavah na obeh bregovih
identificiran prostorski potencial za ureditev športno rekreacijske in turistične infrastrukture. Na tem prostoru so že artikulirani
nastavki za tovrstno ureditev in rabo – v kolesarski stezi Solkan – Plave, deloma urejenih poteh in piknik prostoru ter starejše
domačije z gostiščem.
b- Namen in urbanistični cilj OPPN
Namen OPPN je vzpostavitev rekreacijskega parka za potrebe občanov in razvoj turizma z ureditvijo prostorskih pogojev za
vodne in obvodne programe, sprehode, kolesarjenje, športna igrišča ter spremljajoče dejavnosti. Ureditev območja naj bo podrejena
zmogljivostim naravnega prostora. V programsko in prostorsko ureditev se vključuje tudi območje razpršene poselitve v Plavah.
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c- Dejavnosti
Območje za šport in rekreacijo – odprte športne površine v naravnem okolju za potrebe turizma in rekreativne dejavnosti s
pripadajočimi storitvenimi dejavnostmi manjšega obsega ter bivanje in dopolnilne dejavnosti, ki se lahko razvijajo v stavbni strukturi
v podeželskem okolju (za območje razpršene poselitve).
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Sanira naj se degradirana krajinska struktura in ohranja priobalni pas ter srednje in visoko rasla avtohtona vegetacija po celotnem območju. Rekreativne vsebine naj se navezujejo na obstoječe gozdne/pohodne poti (izletništvo). V osrednjem delu območja
se na stavbnih zemljiščih lahko oblikujejo športno rekreativne vsebine z odprtimi športno rekreativnimi objekti kot so: igrišča za
balinišče, odbojko, otroško igrišče, prostor za prireditve (oder, mize s klopmi..) vendar brez trajnih ureditev. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo urejenega dostopa do obale reke Soče in pomolom za plovila. Utrjene površine naj bodo izvedene z
naravnimi materiali (predvsem v peščeni izvedbi). V severnem delu območja, se ob regionalni cesti organizira parkirišče za potrebe
parka. Obstoječe objekte vzdolž glavne regionalne ceste je potrebno sanirati. Prenovljena obstoječa oziroma dopolnilna stavbna
struktura na območju le te naj se razvija v skladu z načeli tipa EUP.ph- podeželska hiša.
e- Druge usmeritve glede PIP
Na kmetijskih zemljiščih znotraj OPPN se lahko načrtuje samo tiste dejavnosti, objekte in posege, ki so dopustni v 47. členu
tega odloka.
EUP PR07.zsr naj se do sprejetja ureja v skladu z merili tipa EUP.zsr. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve
dostopa do obale reke Soče in vzpostavitev pomola za plovila.
EUP PL42.jpp se do sprejetja ureja v skladu z merili tipa EUP.jpp. Lahko se vzpostavi tudi montažni objekt turistične in informativne vsebine ter stojnice, vendar pod pogoji za vplivno območje spomenika. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi
pogoji: postavitev z umestitvijo ne sme ovirati prehodnosti površin javnega prostora; praviloma naj bo vzdolžne oblike; ima naj le
eno etažo (E1); stavba je lahko velika do največ 180,0 m2; konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani;
streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha.
Na območju varstva kulturne dediščine je dovoljena hortikulturna in parkovna ureditev (spominski park) v sklopu prezentacije
obstoječe kapelice iz 1. svetovne vojne (EŠD 27539), v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
Z izvedbo OPPN je predvidena vzpostavitev rekreativnih površin in površin za turizem, ki izhajajo iz zmogljivosti naravnega
prostora (vodni in obvodni programi, sprehodi, kolesarjenje, športna igrišča…) s spremljajočimi dejavnostmi. V največji meri se
sanira in ohranja osnovna krajinska struktura oziroma priobalni pas ter srednje in visoko rasla avtohtona vegetacija po celotnem
območju, tudi v območju gozdnih površin.
31 Močila
OPPN 31-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Močila vzhod
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje
Območje nepozidanih stavbnih zemljišč vzhodno od obstoječe stavbne strukture naselja se ohranja za namen možnih preselitev iz območja stare vasi Anhovo. V prostorsko ureditev se vključujejo obstoječi objekti razpršene gradnje.
b- Urbanistični cilj OPPN
Ob aktiviranju razpoložljive prostorske rezerve naselja se izvede sanacija razpršene gradnje. Sanirajo naj se degradirani
robovi naselja – z oblikovanjem končnih meja obstoječe soseske proti naravnemu prostoru, v območju lokalno pomembnih naravnih robov.
c- Dopustne dejavnosti
Bivanje. Izjemoma se lahko vzpostavi terciarne dejavnosti, ki so v skladu z bivanjem v mirnem okolju.
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura
Dogradi naj se mreža javnega prostora z navezavami na območje soseske. Nova stavbna struktura naj bo opredeljena v
okvirih tipov EUP:.ph- podeželska hiša oziroma.hv- stanovanjske hiše v vrsti.
e- Druge usmeritve glede PIP
Gre za aktiviranje razpoložljivega prostorskega potenciala stavbnih zemljišč. Do sprejetja so dopustni le posegi v skladu z
merili opredeljenega EUP(ppn – 81.c člen)
85. člen
(prostorski ukrepi)
Za območje občine se pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč, za območje posameznega OPPN pa se lahko pripravi
samostojen program opremljanja.«
16. člen
V 87. člen se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Postopek, začet pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko izvede tudi po novem odloku in ne le na podlagi prostorskih aktov, ki so na obravnavanem prostoru veljali na dan začetka postopka.
Investitor ima pravico izbrati pravno podlago v aktu, ki je za zanj ugodnejša.«
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2014-11
Kanal ob Soči, dne 25. septembra 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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Oznaka tipa
EUP
enote
urejanja
prostora

Naziv tipa/podtipa
EUP

Oznaka
naselja
Zaporedna
številka

Oznaka EUP

Ajba
AJ01

od

domačije v odprtem
prostoru

AJ02

od

AJ03

ph

domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše

AJ04

ppn

varovanja pogojev
izvedbe OPPN

AJ05

ph

podeželske hiše

AJ06

od

AJ07

od

AJ08

zsr

AJ09

od

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine
za oddih, rekreacijo
in šport
domačije v odprtem
prostoru

AJ10

od

AJ11

od

AJ12

od

AJ13

ivč

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

Uradni list Republike Slovenije
Posebna merila in pogoji/OPPN – izvedbena raven oziroma

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

V območju varovalnega koridorja daljnovoda gradnja stavb ni
dovoljena.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
OPPN 1-01: SORG Ajba
V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati
zakonsko predpisanih vrednosti za III. oziroma II. (SS) območje
varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji
možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Del območja opredeljen kot podobmočje AJ05/1.ph, ki sega v območje
poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v
39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej
prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
V severnem delu posegi zaradi neposredne bližine plazu Pri Pršin niso
dovoljeni. Na tem območju se ohrani obstoječa vegetacija. Zagotovi se
ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda.
Zagotovi se ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko
predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo
od vodotoka (vsaj 5 m).

V območju se lahko ureditve izvedejo tako, da ne vplivajo negativno
na vplivno območje cerkve. Potrebno je pridobiti pogoje in usmeritve
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
AJ14

ike

AJ15

ieo

AJ16

zsr

AJ17

pjc

AJ18

pjc

AJ19

ivč

AJ20

zsr

AJ21

od

AJ22

dz

začasna deponija

Anhovo
AN01

ip

industrijske
proizvodnje

AN02

ip

industrijske
proizvodnje

AN03

ppn

varovanja pogojev
izvedbe OPPN

AN04

gs

gospodarske stavbe
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infrastrukturnega
objekta,
podtip: objekta
komunikacijske
in energetske
infrastrukture
infrastrukturnega
objekta, podtip:
ekološkega otoka
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine
za oddih, rekreacijo
in šport
posebne javne
stavbe, podtip:
cerkve

Del območja opredeljen kot podobmočje AJ14/1.ike, ki sega v območje
poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v
39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej
prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

posebne javne
stavbe, podtip:
cerkve
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine
za oddih, rekreacijo
in šport
domačije v odprtem
prostoru

Pred posegi na Ajba- Arheološkem območju sv. Vida (EŠD 23655) in v
vplivnem območju le tega je potrebno opraviti predhodne arheološke
raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.

Dopustni so sezonski objekti za potrebe proge za downhill.

Ajba – Cerkev sv. Petra (EŠD 3973). Možni so posegi, ki so v skladu
s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
sakralnega objekta.

EPO – Skalnica, zavarovana območja – Skalnica – območje gore z
Marijinim svetiščem, KD – Sveta gora pri Gorici – Območje Gore z
Marijinim svetiščem – kulturna krajina (EŠD 4941)
Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v
skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij
z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je potrebno
odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema.
Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se območje,
vključno z dostopno potjo, sanira na način, da bo primerno za
kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo.
Del območja opredeljen kot podobmočja AN01/1.ip, AN01/2.ip in
AN01/3.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za
podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Obstoječa stavba arh. tipa podeželska vila, na par. št. 1285/3, naj se
ohranja v izvorni stavbni tipologiji za potrebe uprave. Na stavbi so
dopustni vsi posegi v skladu s 63. členom razen nadzidave.
Del območja opredeljen kot podobmočji AN02/1.ip in AN02/2.ip, ki
sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 2-01: GC Anhovo
Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le
vzdrževalna dela.
Del območja opredeljen kot podobmočje AN03/1.ppn, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na
predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 2-01: GC Anhovo
Do sprejetja OPPN novih stavb ni dopustno vzpostavljati. Na obstoječi
stavbni strukturi so dopustni vsi posegi v skladu z 63. členom razen
nadzidave. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na
predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.
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AN05

sb

stanovanj v bloku

AN06

hm

AN07

zvo

modernistične
stanovanjske hiše
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – zelene
ureditve ob
vodotokih

AN08

ip

industrijske
proizvodnje

AN09

gp

gospodarskega
poslopja

Avče
AV01

od

AV02

od

AV03

od

AV04

od

AV05

od

AV06

od

AV07

od

AV08

od

AV09

od

AV10

pjc

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
posebne javne
stavbe, podtip:
cerkve

AV11

od

AV12

ivč

AV13

pjc

AV14

ičn

AV15

zsr

domačije v odprtem
prostoru
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
posebne javne
stavbe, podtip:
cerkve
infrastrukturnega
objekta,
podtip: čistilne
naprave
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine
za oddih, rekreacijo
in šport

Uradni list Republike Slovenije
Novih parkirnih površin, z izjemo podzemnih garaž, ni dopustno
vzpostavljati.

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu. Drevesa izjemnih dimenzij se
ohranja. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča. V pasu med mostovoma čez Sočo se vzpostavi pas vegetacije s
čimer se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
OPPN 2-01: GC Anhovo
V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na
predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu

Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).

Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).
Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).

Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO
Avče.
Avče – Cerkev sv. Marije Snežne (EŠD 3555). Možni so posegi, ki so v
skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
sakralnega objekta.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.

Avče – Cerkev sv. Martina (EŠD 3554). Možni so posegi, ki so v
skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
sakralnega objekta.

Uradni list Republike Slovenije
AV16
AV17

ph
ph

podeželske hiše
podeželske hiše

AV18

ivč

AV19

zpk

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
zelenih urbanih
površin in
zelenega sistema –
pokopališča

AV20

pjo

AV21
AV22

pv
od

AV23

od

domačije v odprtem
prostoru

AV24

od

domačije v odprtem
prostoru

AV25

od

AV26

jsk

AV27
AV28
AV29
AV32
AV33

th
th
pv
ph
pin

domačije v odprtem
prostoru
javne stavbe, podtip:
klasične javne
stavbe
trške hiše
trške hiše
podeželske vile
podeželske hiše
varovanja meril
veljavnih prostorsko
izvedbenih načrtov

posebne
javne stavbe;
podtip obeležij,
spomenikov in
kapelic
podeželske vile
domačije v odprtem
prostoru
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Na/ob stavbi na par. št. * 88 se lahko za potrebe gasilskega doma
vzpostavi sušilni stolp.
V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Avče – Domačija
Avče 13 (EŠD 25480), na kateri novogradnje niso dovoljene.

Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah
(EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za
določitev natančnih ukrepov varstva.
Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti.
Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega
vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v
območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na
spomenik.
Avče – Spomenik NOB (EŠD 24468). Spomenika ni dovoljeno
odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni
dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.

Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče
(Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04).
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu. Del območja je opredeljen
kot podobmočje AV33/5dz.pin, kjer je izrecno dovoljena le vzpostavitev
deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge
dejavnosti ne tem območje niso dovoljene oziroma so dovoljene kot
je opredeljeno v 58.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot
deponije, naj se celotno območje sanira na način, da bo primerno
za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja je
opredeljen kot podobmočje AV33/1.op.pin, kjer je dovoljeno odvzem
plavja in naplavin na sotočju potoka Avšček in Soče ter veljajo določila
58. člena.
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Pred posegom v enoto kulturne dediščine Gradišče v Gradah
(EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za
določitev natančnih ukrepov varstva.

OPPN 3-01: SORG Avče

Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah
(EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za
določitev natančnih ukrepov varstva.
Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti.
Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega
vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v
območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na
spomenik.
Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah
(EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za
določitev natančnih ukrepov varstva.
Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti.
Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega
vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v
območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na
spomenik.

Na objektu kulturne dediščine Bodrež pri Kanalu – Enoločni kamnit
most (EŠD 28981) so dovoljena le vzdrževalna dela.
Del območja opredeljen kot podobmočje BO11/1.ike, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
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Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Čolnica – Zaselek
(EŠD 25444) v skladu z 38. členom. Varuje se tudi prepoznana lega
v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi
stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto zaselka in okoliško
krajino. Na čelnih fasadah balkoni niso dopustni.

Del območja opredeljen kot podobmočje DE01/1.ph, ki sega v območje
poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v
39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej
prilogi.
Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe
obstoječe dejavnosti.

Del območja opredeljen kot podobmočje DE06/1.jsm, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Del območja opredeljen kot podobmočje DE07/1.jsm, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Deskle – NOB ob osnovni šoli (EŠD 27709). Spomenika ni dopustno
odstraniti. Ob spomeniku naj se ohranja urejen prostor. Potrebno
je ohranjati veduto na spomenik, zato gradnja objektov v bližini
spomenika ni dopustna.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Del območja opredeljen kot podobmočja DE08/1.th, DE08/2.th,
DE08/3.th in DE08/4.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja
v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili
za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
V EUP se nahaja več enot KD: Deskle – Kapelica pri Napoleonovem
mostu (EŠD 26704), Deskle – Napoleonov most (EŠD4834) ter vplivno
območju le tega. Na Napoleonovem mostu in kapelici so dovoljena le
investicijska vzdrževalna dela.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo
od vodotoka (vsaj 5 m).

V obstoječi stavbni strukturi se lahko v pritličju oblikujejo upravnoposlovne oziroma vsebine terciarnega sektorja.
V obstoječi stavbni strukturi lahko obstoječe dejavnosti ohranjajo.
Dopustna je dozidava, sprememba namembnosti ter rekonstrukcija
stavbe sedanjega samskega doma.
Del območja opredeljen kot podobmočji DE16/1.hm in DE16/3.hm,
ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
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Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 5-02: CU Deskle
V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati
zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Del območja opredeljen kot podobmočje DE20/1.ičn, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

Na parcelah 3467/1 in 3467/2 Deskle je dopustna gradnja stavbe
(manj zahtevni objekt), in sicer večnamenskega objekta za servisne
potrebe rekreacijske cone – opravljanje manjše gostinske dejavnosti,
izposojo koles in športne opreme, igranje namiznega tenisa in
podobno.

Deskle – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3619). Možni so posegi, ki so v
skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
sakralnega objekta.

Ohranja naj se obstoječa visokodebelna vegetacija.

Uradni list Republike Slovenije
DE33

ivč

DE35

hm

DE37

od

DE38

od

DE39

od

DE40

od

DE41

od

DE42

od

DE43

od

DE44

ph

podeželske hiše

DE45

jsm

DE46

od

DE47

od

DE50

od

DE51

od

DE52

od

DE53

od

DE54

jpc

DE55
DE58

pv
pjo

DE59

ieo

DE60

th

javne stavbe, podtip:
modernistične javne
stavbe
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
posebne javne
stavbe,
podtip: cerkve
podeželske vile
posebne
javne stavbe;
podtip: obeležij,
spomenikov in
kapelic
infrastrukturnega
objekta, podtip:
ekološkega otoka
trške hiše

DE61
DE62

ps
od

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
modernistične
stanovanjske hiše
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru

poslovilne stavbe
domačije v odprtem
prostoru

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8527

Stavb ni dopustno graditi.

Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).

Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne
posega v 5-m pas vodotoka.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Gradnja novih objektov naj se v čim večji
možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5-m).
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Deskle – Znamenje pri pokopališču (EŠD 24276). Varuje se na
avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z
veduto.

Del območja opredeljen kot podobmočje DE60/1.th, ki sega v območje
poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v
39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej
prilogi.
Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne
posega v 5-m pas vodotoka.
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Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se prisotne ogrožene rastline
ohranja (se jih zaobide ali presadi na neposredno primerno območje s
podobnimi ekološkimi pogoji).

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu

Del območja opredeljen kot podobmočje DE77/1.ism, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

Uradni list Republike Slovenije
DO02

od

DO03

od

DO04

od

DO05

od

DO06

od

DO07

od

DO08

od

DO09

od

DO10

od

DO11

od

DO12

od

DO13
DO14

ph
ike

DO15

jsk

DO16

ph

podeželske hiše

DO18
DO19

sb
od

DO20

od

DO21

zsr

stanovanj v bloku
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – površine
za oddih, rekreacijo
in šport

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše
infrastrukturnega
objekta,
podtip: objekta
komunikacijske
in energetske
infrastrukture
javne stavbe, podtip:
klasične javne
stavbe

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8529

Doblar – Domačija Doblar 25 (EŠD 95).
Prenova stavb in drugi posegi na domačiji – območju varovane
kulturne dediščine – so dopustni le na podlagi konservatorskega
načrta. Drugi posegi niso dovoljeni.

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu. Del EUP se nahaja v
elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je
potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska
Doblarca.
EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska
Doblarca.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
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Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS.
Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe
Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni
list RS, št. 66/96).
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe
Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni
list RS, št. 66/96).
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu
Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe
Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni
list RS, št. 66/96).
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu
Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe
Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni
list RS, št. 66/96).
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu

Goljevica – Cerkev sv. Volbenka (EŠD 3659). Možni so posegi, ki so v
skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
sakralnega objekta.
Goljevica – Znamenje (EŠD 24068). Varuje se na avtentični lokaciji in
v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
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GP09
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poslovilne stavbe
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domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319).
Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za
določitev natančnih ukrepov varstva.
Gorenje polje pri Anhovem – Cerkev sv. Mihaela (EŠD 3657). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.

Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319).
Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za
določitev natančnih ukrepov varstva, Enota dediščine Gorenje polje pri
Anhovem – Nagrobnik družine Kavčič (EŠD 4887) se zaščiti in varuje
na avtentični lokaciji. Dopustna je gradnja nove poslovilne stavbe v
sklopu obstoječega pokopališča.
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Stanovanjska stavba se lahko dozida do gradbene linije. Dozidava,
ki naj ne presega višinskega gabarita ene etaže, naj ima streho tipa
ravna streha.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
Del območja opredeljen kot podobmočje GR04/1.ph, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).
Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Osnovni kubus stanovanjske stavbe: v širini od 8,0 m do 10,0 m + 5 %,
razmerje širina proti dolžini v tlorisu najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5; s
streho tipa dvokapna streha.
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo
od vodotoka (vsaj 5 m).
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Stanovanjska stavba naj bona severni/ severovzhodni strani
vzpostavljena na parcelni meji.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Uradni list Republike Slovenije
GR12

ivč

GR13

od

GR14

od

Jesen
JE01
Kanal
KA01

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8533

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru

ph

podeželske hiše

od

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
modernistične
stanovanjske hiše
zelenih urbanih
površin in zelenega
sistema – zelene
ureditve ob
vodotokih

KA02

od

KA03

od

KA04

od

KA05

hm

KA06

zvo

KA07

ppn

varovanja pogojev
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javne stavbe, podtip:
modernistične javne
stavbe

Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z
najmanjšim razmerjem širine:dolžini 2:3.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
(OPPN 10-02: DSO Kanal)
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera
je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane
erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
OPPN 10-2: DSO Kanal.
Do sprejetja OPPN je na območju dovoljeno vrtičkarstvo.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in NV Soča.
Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Posegi naj ne posegajo v
drevesni pas ob vodotoku.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu. Poseganje na območje
poraščeno z gozdno vegetacijo ni dovoljeno.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Del območja opredeljen kot podobmočji KA09/1.jsm in KA09/2.jsm,
ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
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Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
Dopustna je nadzidava do največ 7 etaž (E). Streha se lahko izvede
kot streha tipa ravna streha. Novih parkirnih površin razen podzemnih
(garaža) ni dopustno vzpostavljati.
Gabariti trške stavbe lahko presegajo merila za opredeljen stavbni tip.

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Del območja opredeljen kot podobmočje KA16/1.igd, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
OPPN 10-4: Prenova starega jedra

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v
skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del enote spada
v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro (EŠD 218)) za
katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih
parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so
namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi
morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/ arhitekture v danem
prostorskem kontekstu.
V del območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti
in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno
vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/
arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
Ob javnih dejavnostih je v obstoječi stavbni strukturi dopustno tudi
bivanje.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
Enota spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro – 218)
za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih
parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so
namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi
morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/arhitekture v danem
prostorskem kontekstu.
Kanal – cerkve Marijinega vnebovzetja (EŠD 3738). Možni so posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta. Galerija Rika Debenjaka (EŠD 9178).
Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela.
OPPN 10-4: Prenova starega jedra
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Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo vodnjaka (Neptunov vodnjak
(EŠD 1575)) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
Spomenikov (Kanal – Spomenik Mariju Kogoju – EŠD 27650, Kanal
– Spomenik Valentinu Staniču – EŠD 27649) ni dovoljeno odstraniti.
Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, ohranjati je potrebno veduto
na spomenik. Enota delno spada tudi v območje kulturne dediščine
Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni
režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem.
Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko
pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Znotraj območja
se nahaja NV Kanal – cedra na Trgu Svobode.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri
Kanalu.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
Enota spada v območje kulturne dediščine Trško jedro (EŠD 218) za
katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih
parcel in z vplivnim območjem. Pred posegi je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega ZVKD.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila
Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
spomenika.
Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila
Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
spomenika.
Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z
najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3.
Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila
Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
spomenika.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri
Kanalu.
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Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z
merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera
je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane
erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z
najmanjšim razmerjem širine:dolžini 2:3.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu. Posegi naj se v čim večji
možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in
postavitev objektov.
OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza
V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtičkarstvo.
V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu
z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno
vrednoto in EPO Soča.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja iz 39. člena tega odloka. Do izdelave
hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane
erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja
objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo
lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi
vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana
karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske
nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Del območja opredeljen kot podobmočje KA36/1.ppn, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane
erozijske nevarnosti.
V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati
zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu.
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
Del območja opredeljen kot podobmočje KA40/1.ph, ki sega v območje
poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v
39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej
prilogi.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dovoljena nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri
Kanalu.
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
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Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe
obstoječe dejavnosti.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri
Kanalu.

Del območja opredeljen kot podobmočje KA44/1.ičn, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Del območja opredeljen kot podobmočje KA45/1.ppn, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Na par. št. 23/2, 20, 21, 22/1, *42, 22/2 (varovano območje domačije
Petrušek) gradnja novih stavb ni dovoljena.
Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri
Kanalu.
OPPN 10-04: Prenova starega jedra
Kanal – spomenik Ivanu Čargu (EŠD 27648). Spomenika ni dovoljeno
odstraniti, ob spomeniku se ohranja urejen prostor in ohranjati se mora
veduta na spomenik
Del območja opredeljen kot podobmočje KA46/1.pjo, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih
poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v
naravno vrednoto in EPO Soča.
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
Na območju naravne vrednote EPO Soča posegi niso dovoljeni
oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Del območja, ki sega
v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za
katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi
povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu
(Uradni list RS, št. 82/01, in Uradne objave časopisa primorske novice,
št. 39/01).
OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
Del območja opredeljen kot podobmočji KA49/1.ppn in KA49/2.ppn,
ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča
ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.
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Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro
(EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v
okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko
le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega
kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne
ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča
ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.

Območje naj bo ograjeno.

OPPN 10-0: CU Kanal jug- I. faza
Del območja opredeljen kot podobmočje KA56/1.ppn, ki sega v
območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane
erozijske nevarnosti.
V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati
zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtičkarstvo.
OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza
V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu
z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno
vrednoto in EPO Soča.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko
hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske
nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov
in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi
vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana
karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske
nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi
povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani
gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so
posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera
je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane
erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

Uradni list Republike Slovenije
Kal nad Kanalom
KK01
ph
KK02

od

KK03
KK04
KK05

ph
ph
ph

KK06

od

KK07

od

KK08

od

KK09

od

KK10

od

KK11

od

KK12

od

KK13
KK14

ph
od

KK15

od

KK16

od

KK17
KK18

ph
ph

KK19
KK20

ph
od

KK21
KK22

ph
ph

KK25

od

KK26

od

KK27

od

KK28
KK29

ph
od

KK30
KK32

ph
od

KK33

zsr

podeželske hiše

domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše
podeželske hiše
podeželske hiše

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8539

Na delu zemljišča s parc. št. 1029/1, k.o. Avče, ki je opredeljeno
kot stavbno zemljišče (A), je dopustna postavitev objekta v velikosti
150 m2 za spravilo mehanizacije, orodja in sena.

Dopustna je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne
izbire le te po izbiri investitorja. Odmik osnovnega volumna
stanovanjske stavbe od sosednje parcelne meje naj bo vsaj 6,0 m.
Do parcelne meje pa lahko segajo dodatni volumni, ki pa naj bodo le
enoetažni.

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Novogradnje in druge ureditve so zaradi bližine plazu možne le
na podlagi analize stabilnosti terena ter ob predhodni zagotovitvi
stabilnosti tal.
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sistema – površine za
oddih, rekreacijo in
šport

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

V delu EUP, ki spada v območje kulturne dediščine Kal nad Kanalom
– Arheološko območje Ograjenca (EŠD18082), je pred posegi
potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev
natančnih ukrepov varstva.

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Dopustna je rekonstrukcija in dozidava obstoječih naprav smučišča
in stavb.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
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Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Tomaža (EŠD3732). Možni so posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Izvajajo se lahko le posegi s katerimi se ohranja zgodovinsko
pomemben spomenik – Kal nad Kanalom – Vojaško pokopališče iz
1. svetovne vojne (EŠD 2861). Pokopališče se ohranja kot urejena
travnata površina. Ohranja se še obstoječa grobna znamenja. Dela
ob gradnji cevovoda morajo biti izvedena tako, da ne ogrožajo
kulturne dediščine. Površina pokopališča mora biti ograjena z ograjo.
Novi pokopi na območju niso dovoljeni.
Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le
na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora,
gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest.
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Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le
na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora,
gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le
na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora,
gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne
omejitve.

Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem
veljajo posebne omejitve.

Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska
Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.

Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem
veljajo posebne omejitve.

Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki
so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
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Del enote se nahaja znotraj naravne vrednote Perilo, v katerem
veljajo posebne omejitve.
Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave
za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko
območje Rog (EŠD 23320).
Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave
za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko
območje Rog (EŠD 23320).

V delu EUP je enota KD Kambreško – Zaselek Bevčarji
(EŠD 23318). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka
v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim
prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino.

Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Kambreško – Zaselek
Močila (EŠD 23317) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v
prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi
stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško
krajino.
Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem
veljajo posebne omejitve.

V delu EUP se nahaja zavarovana enota kulturne dediščine
Kambreško – Hiša Potravno 8 (EŠD 25482) na kateri gradnja nove
stavbe ni dovoljena. Vzpostavi naj se zelena cezura.

Enota dediščine Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD12278).
Kuhinja se konzervira v obstoječem stanju oziroma zaščiti in varuje
in situ. Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene,
varuje se prostorski kontekst.

Enota se nahaja v vplivnem območju Kambreško – Kuhinja z
ognjiščem pri Lukčevih (EŠD 12278). Znotraj varovanega območja
novogradnje niso dopustne, varuje se prostorski kontekst.
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Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska
Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem
veljajo posebne omejitve.

Spomenika Kambreško Spomenik NOB (EŠD 28052) ni dovoljeno
odstraniti. Ob njem se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno
graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.

Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.

Enota se nahaja znotraj EPO v katerem veljajo posebne omejitve.

Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.
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Kamenca pri Anhovem – Cerkev sv. Mateja (EŠD 3658). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS,
št. 101/10) ni dopustna.

V vplivnem območju enote KD so možni posegi, ki so v skladu
s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja
(EŠD 3740).
Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika
Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).

Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika
Kanalski Vrh – cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739).
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Na delu enote, ki seže v območje kulturne dediščine, so možni
posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski
Vrh – Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739) in vplivnim
območjem ter ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. V
EUP se nahaja tudi zavarovana enota KD Kanalski Vrh – Domačija
Kanalski Vrh 2 (EŠD 25483) na kateri naj se obstoječa pozidava
ohranja, nove pozidave niso dopustne ter Kanalski Vrh – Spominsko
znamenje NOB z vplivnim območjem (EŠD 28051), kjer je potrebno
v okviru kmetijskih površin ohraniti urejen prostor ob spomeniku
in vedute. Obdelovalne površine naj se preveč ne približajo
spomeniku.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
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Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja
je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na
območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in
izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so
v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta spomenika.
Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so
v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta spomenika.
Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so
v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
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LE24

ivč

LE25
LE27
LE28
LE29

ph
ph
th
pjo

LE30
LE31

ps
ph

LE34

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

Lig
LI01

od

LI02

od

LI03

ph

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše

LI04
LI05

ph
od

LI06

od

LI07

od

LI08

od

LI09

ph

LI10

ivč

LI12

od

LI13

zpk

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
pokopališča

LI14

pjc

posebne javne stavbe,
podtip: cerkve

LI15

th

trške hiše

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
podeželske hiše
podeželske hiše
trške hiše
posebne javne stavbe;
obeležij, podtip:
spomenikov in kapelic
poslovilne stavbe
podeželske hiše

podeželske hiše
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
podeželske hiše

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
domačije v odprtem
prostoru
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Levpa – Spomenik NOB (EŠD 26443) ni dovoljeno odstraniti.
Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.

Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le
na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora,
gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.

Del območja se nahaja na vplivnem območju KD Lig – Šola v
Kostanjevici (EŠD 23273). Potrebno je varovati prostorski in
vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

V delu EUP se nahaja zavarovano območje oziroma parcele
domačije Lig – Domačija Gojevšček v zaselku Melinki (EŠD 25481)
na kateri novogradnje niso dovoljene.
Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne
omejitve.

Med domačijama Zapotok v Brdih – Mišček 5 (EŠD 25492)
in Zapotok v Brdih – Štale na domačiji 4 je potrebno ohranjati
obstoječo prostorsko cezuro – pas med obstoječima mejnima
stavbama (hišo in gospodarskim poslopjem) se ne sme pozidati.
Dopustna gradnja poslovilne stavbe. Lig – Cerkev sv. Zenona in
Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu
s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta
sakralnega objekta.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo
posebne omejitve.
Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo
posebne omejitve.
Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko
obsega 300 m2. Višinski gabarit stavb tipa trška hiša naj obsega
vertikalni gabarit E2+M.
Lig – Spomenik NOB (EŠD 23995). Spomenika ni dovoljeno
odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni
dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
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LI16

hm

modernistične
stanovanjske hiše

LI17
LI19

ph
od

LI20

od

LI21

jsk

LI22

ph

podeželske hiše
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
javne stavbe; podtip:
javne klasične stavbe
podeželske hiše

LI23

pv

podeželske vile

LI24
LI26

gs
zdz

LI27

hm

gospodarske stavbe
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– druge urejene zelene
površine
modernistične
stanovanjske hiše

LI28

jp

LI29

th

LI30

jpa

LI31
LI32

ph
hm

LI33

jsm

javne stavbe, podtip:
modernistične javne
stavbe

LI34

ičn

LI35

ivč

LI36

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

središčnega javnega
prostora
trške hiše

središčnega javnega
prostora, podtip:
avtobusnih parkirišč ter
obeležij informativne in
turistične vsebine
podeželske hiše
modernistične
stanovanjske hiše
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V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru
prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presaditi na
neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
Enota se delno nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem
veljajo posebne omejitve.

Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273), na varovanem območju
gradnja stavb ni dopustna.
Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega
območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati
prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega
območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati
prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico. Ohranja
se obstoječe nepozidane površine.
V obcestnem delu lokalne prometnice naj se območje uredi glede
na vlogo le-te v prostoru. Območje se lahko zatravi, ob tem naj se
ohrani vsaj polovica obstoječih dreves.
Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko
obsega 250 m2. Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa
široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine:dolžini 2:3. Višinski
gabarit stanovanjskih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M.
Območje med GL in javnim prostorom lokalne ceste (voziščem)
naj se ureja kot poljavni prostor. Izdaja gradbenega dovoljenja za
gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja
za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s
priključnimi mesti. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in
v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi
na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.

Na obstoječi stavbi na par. št. 1041/2, 1041/1 so dopustna le
vzdrževalna dela, rekonstrukcija ter nadomestna gradnja. Lig –
Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja,
na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in
vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.

V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru
prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na
neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
V sklopu EUP je obstoječa nahaja naselbinsko pomembna izvorna
stavba na kateri so dopustni le posegi v skladu v merili le-te. Za
potrebe obstoječe dejavnosti se lahko vzpostavijo potrebne zelene
površine ter površine za šport in rekreacijo (igrišča).
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LI37

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

LI38

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo
posebne omejitve.

LI39

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo
posebne omejitve.

LI40

od

domačije v odprtem
prostoru

LI41

jso

javne stavbe v odprtem
prostoru

Za potrebe turistične dejavnosti je dopustna tudi izgradnja
razglednega stolpa.

LO02

hm

modernistične
stanovanjske hiše

Del območja opredeljen kot podobmočja LO02/1.hm, LO02/2.hm
in LO02/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja
v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi
merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda.
Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo
znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega
upravljavca.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list
RS, št. 101/10) ni dopustna.

LO03

ph

podeželske hiše

Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list
RS, št. 101/10) ni dopustna.

LO05

hv

stanovanj v vrsti

Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

LO11

idg

infrastrukturnega
objekta, podtip deponija
gradbenih odpadkov

Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči
in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih
razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je
potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega
termina odvzema. Dostopi niso možni po javni infrastrukturi
temveč po začasnih poteh, ki jih je po odvozu potrebno sanirati.
Gradnja stavb torej ni dovoljena.
Del območja je opredeljen kot podobmočje LO11/1.dz, ki sega
v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja
EUP opredeljenimi v tej prilogi. Enota se nahaja znotraj naravne
vrednote in EPO Soča, v katerem veljajo posebne omejitve.
Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno
območje sanira, vključno z dostopno potjo, na način, da bo
primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo.

LO13

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

Ložice
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LO14

zvo

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– zelene ureditve ob
vodotokih

LO20a
LO20b
LO20c
LO20d

pin

varovanja meril
veljavnih prostorsko
izvedbenih načrtov

LO21
LO22

ph
dz

podeželske hiše
začasna deponija

LO23

dz

začasna deponija

Morsko
MO01

th

trške hiše

MO02

jsm

MO03
MO04

th
zdz

javne stavbe, podtip:
modernistične javne
stavbe
trške hiše
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
druge urejene zelene
površine

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8549

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v
skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni
oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Drevesa izjemnih
dimenzij se ohranja.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z
njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov.
Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne
ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo
pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe
Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II, oktober 1996 (Uradni
list RS, št. 66/96).
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z
njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov.
Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne
ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo
pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Dovoljena je le vzpostavitev dostopne poti do deponije za začasno
odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem
območju niso dovoljene oziroma so dovoljene kot je opredeljeno
v 81.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot dostopa, naj
se celotno območje sanira, na način, da bo primerno za kmetijsko
pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu.
Dovoljena je le vzpostavitev deponije za začasno odlaganje plavja
in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območju niso
dovoljene oziroma so dovoljene kot je opredeljeno v 81.a členu. Po
prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje
sanira, vključno z dostopno potjo, na način, da bo primerno za
kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja, ki
sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za
poplavna območja v 39. členu.
Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).

Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni
oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v
skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z
njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
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Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih
objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov
poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti,
se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

MO05

zpk

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
pokopališča

Del območja opredeljen kot podobmočja MO05/1.zpk,
MO05/2.zpk in MO05/3.zpk, ki sega v območje poplavnih voda,
naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in
posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
Širitev se lahko izvede na osnovi karte poplavne in z njimi
povezane erozijske nevarnosti.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.
V enoti je kulturna dediščina Kambreško – Zaselek Močila
(EŠD 23317). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja
v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robovi, veduta in okoliška krajina.
Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki
so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega spomenika.

MO06

ičn

infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v
skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. ČN naj obratuje
na način in v obsegu, ki bo zagotavljal ohranjanje biotske
raznovrstnosti na območju in izboljšal obstoječe stanje. Na
območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni
oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne
ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem
območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor
ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi
vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je
izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane
erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
št. 89/08, 77/11).

MO07

ppn

varovanja pogojev
izvedbe OPPN

Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od
vodotoka (vsaj 5 m).
OPPN 14-01: SS Morsko

MO08

zdz

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
druge urejene zelene
površine

Poseganje v strugo lokalnega potoka ni dovoljeno. Gradnje novih
objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka
(vsaj 5 m).
OPPN 14-01: SS Morsko

MO10

ph

podeželske hiše

MO11

zsr

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– površine za oddih,
rekreacijo in šport

Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno
omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.

MO12

ppn

varovanja pogojev
izvedbe OPPN

OPPN 14-01: SS Morsko

MO13

hm

modernistične
stanovanjske hiše

MO14

pjc

posebne javne stavbe,
podtip: cerkve

Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika
Kanal – Cerkev sv. Ane (EŠD 3742).
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MO15

ps

poslovilne stavbe

MO16

ivč

MO17

ivč

MO18

od

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
domačije v odprtem
prostoru

Močila
MČ01

hm

MČ02

zdz

MČ03

hm

MČ04

ppn

MČ05
MČ06

ph
ivč

MČ07

pjc

MČ08

ivč

MČ10

ivč

MČ11

ivč

Paljevo
PA01

od

domačije v odprtem
prostoru

PA02

od

domačije v odprtem
prostoru

modernistične
stanovanjske hiše
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
druge urejene zelene
površine
modernistične
stanovanjske hiše
varovanja pogojev
izvedbe OPPN
podeželske hiše
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
posebne javne stavbe,
podtip: cerkve
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
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Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z
njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov.
Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne
ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo
pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). Del območja, ki sega v območje
poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja
v 39. členu.

OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
OPPN 31-01: SORG Močila vzhod

V varovanem območju Debenje – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 4036) so
možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.
OPPN 31-01: SORG Močila vzhod

Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso
dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso
dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
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PA03

od

PA04

od

PA05

jso

PA06

ivč

PA07

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

Plave
PL01

od

PL02

od

PL03

od

PL04

od

PL05

od

PL06

od

PL08

od

PL09

od

PL10

ivč

PL11

od

PL12

od

PL13

ike

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
infrastrukturnega
objekta, podtip:
objekta komunikacijske
in energetske
infrastrukture

PL14

hm

PL15

zvo

PL16

hm

PL17

zdz

PL18

ph

domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
javne stavbe v odprtem
prostoru
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

modernistične
stanovanjske hiše
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– zelene ureditve ob
vodotokih
modernistične
stanovanjske hiše
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
druge urejene zelene
površine
podeželske hiše
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Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso
dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.

Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v
katerem veljajo posebne omejitve.
Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941)
so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne
degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za
ožje območje KD.
Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v
katerem veljajo posebne omejitve.
Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941)
so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne
degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za
ožje območje KD.

Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Nature 2000 in EPO
Divja jama nad Plavami.

Del območja opredeljen kot podobmočja PL13/1.ike, PL13/2.ike in
PL13/3.ike, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu
z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za
podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.

Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.

Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.
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PL19

ph

podeželske hiše

PL20

ph

podeželske hiše

PL21

pjc

PL22

jp

PL23
PL24

ph
ph

posebne javne stavbe,
podtip: cerkve
središčnega javnega
prostora
podeželske hiše
podeželske hiše

PL25

ph

podeželske hiše

PL26

ph

podeželske hiše

PL28
PL29

sb
ičn

stanovanj v bloku
infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave

PL34

pjo

PL35

pjo

PL36

gp

posebne javne stavbe;
obeležij, podtip:
spomenikov in kapelic
posebne javne stavbe;
obeležij, podtip:
spomenikov in kapelic
gospodarskega
poslopja

PL37
PL39

ph
ph

podeželske hiše
podeželske hiše

PL4

pjo

posebne javne stavbe;
obeležij, podtip:
spomenikov in kapelic
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Dopusten tip stavbe je trška hiša višinskega gabarita E2+M, ob
tem je dopustna tudi gradnja nestanovanjskih stavb (ostale). Pred
gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost
tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti
potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja
tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje
vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Del območja opredeljen kot
podobmočje PL20/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda, naj
se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in
posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.
Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Plave – Cerkev
sv. Janeza Krstnika (EŠD 3889).

Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, da ne
pride do zamakanja tal in posledičnega vpliva na obstoječi plaz Pri
Drnovščku.
V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941)
so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne
degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za
ožje območje KD.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v
skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941)
so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne
degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za
ožje območje KD.
Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne
omejitve.
OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja
v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je
potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske
nevarnosti.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.
Enota dediščine Plave – Znamenje (EŠD 24280) se zaščiti in varuje
na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
Spomenika Plave – Spominsko znamenje NOB EŠD 24475) ni
dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
Dovoljeni so objekti (kmetijsko gospodarske stavbe in
nestanovanjske stavbe) za proizvodnjo oziroma za potrebe
ribogojnice – vzreji rib ter s tem povezanimi dejavnostmi.
Priporočena je gojitev soške postrvi (oziroma avtohtonih vrst rib iz
Soškega porečja), nikakor ne potočne postrvi (oziroma drugih vrst,
ki niso avtohtone v Soškem porečju).
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475). Spomenika ni
dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor.
Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na
spomenik.
V vplivnem območju KD Plave – Kapela iz 1. svet. vojne
(EŠD 27539) je dopustna hortikulturna in parkovna ureditev.
OPPN 15-01: Rekreacijo turistični park Plave
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PL42

jpp

središčnega javnega
prostora, podtip:
javnega parkirišča

PL43

jpa

PL44

ph

središčnega javnega
prostora, podtip:
avtobusnih parkirišč ter
obeležij informativne in
turistične vsebine
podeželske hiše

PL45

ičn

PL46

ičn

PL47

ph

infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave
infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave
podeželske hiše

PL48
PL49

gs
hv

gospodarske stavbe
stanovanj v vrsti

PL51

ivč

PL52

ivč

PL53

ivč

PL54

ivč

PL55

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
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Izven varovanega območja KD Plave – Spominsko znamenje NOB
(EŠD 24475) se lahko vzpostavi tudi montažni objekt/informativne
in turistične vsebine ter stojnice vendar pod pogojem, da se vplivno
območje spomenika ne degradira in v soglasju s pristojnim zavodom
za varstvo kulturne dediščine. Stavbo je dovoljeno postavljati pod
naslednjimi pogoji:
– postavitev z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega
prostora,
– praviloma naj bo vzdolžne oblike,
– ima le eno etažo (E1),
– stavba je lahko velika do 50,0 m2,
– konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne)
strani,
– streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha.
OPPN 15-01: Rekreacijsko turistični park Plave

Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje
KD.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO
Skalnica.
OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave

Izdaja gradbenega dovoljenja za stavbe je dopustna le na podlagi
gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske
javne infrastrukture s priključnimi mesti.
Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost
tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti
potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja
tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje
vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
Osnovni stavb naj ne presega višinskega gabarita E2.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v
skladu z merili za poplavna območja v 39. členu

Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne
omejitve.

Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v
katerem veljajo posebne omejitve.

Uradni list Republike Slovenije
PL57

ivč

PL58

od

PL59

od

PL60

od

PL61

hm

Prilesje pri Plavah
PR01
ph
PR03
pjc

infrastrukturnega
objekta,
podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
domačije v odprtem
prostoru
modernistične
stanovanjske hiše
podeželske hiše
posebne javne stavbe,
podtip: cerkve

PR04

zpk

PR05

jpp

PR06

ičn

PR07

zsr

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– površine za oddih,
rekreacijo in šport

PR08

ps

poslovilne stavbe

PR09

ičn

PR10

ivč

PR11

ivč

infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
pokopališča
središčnega javnega
prostora, podtip:
javnega parkirišča
infrastrukturnega
objekta, podtip: čistilne
naprave
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Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v
katerem veljajo posebne omejitve.

Prilesje pri Plavah – Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890). Možni so
posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.
V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
Del območja opredeljen kot podobmočje PR06/1.ičn, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna
območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP
opredeljenimi v tej prilogi.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v
skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. V tem delu območja
ni dovoljeno vzpostavljati trajnih ureditev za rekreacijo oziroma
prosti čas. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve
dostopa do obale reke Soče in pomola za plovila. Z gradbenimi deli
naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Ohranja se
obstoječa visokodebelna vegetacija.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z
njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov.
Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne
ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo
pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi,
ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
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PR12

jsk

PR13

ivč

PR14

ivč

Ravna
RA01

od

domačije v odprtem
prostoru

Robidni Breg
RB01

hm

RB02

gp

modernistične
stanovanjske hiše
gospodarskega
poslopja

RB03

od

RB04

hm

RB05

od

RB06
RB07

ph
od

podeželske hiše
domačije v odprtem
prostoru

Ročinj
RO01

gs

gospodarske stavbe

RO02

gs

gospodarske stavbe

RO03

zdz

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
druge urejene zelene
površine

RO04

pjc

posebne javne stavbe,
podtip: cerkve

javne stavbe, podtip:
klasične javne stavbe
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov

domačije v odprtem
prostoru
modernistične
stanovanjske hiše
domačije v odprtem
prostoru
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Pri posegih se ohranja izvorna arhitektura stavbe železniške
postaje.

Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je
potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV
gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS,
št. 101/10) ni dopustna.
Pred posegi v enoto kulturne dediščine Robidni Breg – Švinkov mlin
(EŠD 4837) je potrebno izdelati konservatorski načrt.
OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas
(EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robovi, veduto in okoliško krajino. Posegi in
pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od
vodotoka (vsaj 5 m).
OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas
(EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se
prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se
robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj
se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas
(EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
Ročinj – Cerkev sv. Andreja (EŠD 3972). Na sakralnih objektih
so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost,
pozidava drugih objektov ni dopustna. Območje spada tudi v enoto
KD Ročinj – Vas (EŠD 23312), kjer se ščiti zgodovinski značaj
naselja v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.

Uradni list Republike Slovenije
RO05

ph

podeželske hiše

RO06

ivč

RO07

ppn

infrastrukturnega
objekta, podtip:
vodnega črpališča in
vodohranov
varovanja pogojev
izvedbe OPPN

RO08

ph

primorske hiše

RO09

th

trške hiše

RO10

hm

modernistične
stanovanjske hiše

RO12
RO13

ph
zsr

RO14

zpk

podeželske hiše
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– površine za oddih,
rekreacijo in šport
zelenih urbanih površin
in zelenega sistema –
pokopališča

RO15
RO16

ph
od

podeželske hiše
domačije v odprtem
prostoru

RO17

pjc

posebne javne stavbe,
podtip: cerkve

RO19
RO21
RO22

pv
ph
ps

podeželske vile
podeželske hiše
poslovilne stavbe

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8557

OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas
(EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
V vodotok naj se ne posega. Upoštevati je potrebno omilitvene
ukrepe podane v okoljskem poročilu.
V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je
potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega
v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in
okoliško krajino.
OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
V območju hrupa se ne sme presegati zakonsko predpisanih
vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. V vplivnem območju
enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati
v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru,
obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško
krajino.
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni
oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
V EUP je enota KD Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884).
Gre za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje na avtentični
lokaciji, z vplivnim območjem. Omenjeno vplivno območje in vplivno
območje enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno
obravnavati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v
prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in
okoliško krajino.
Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni
oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas
(EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se
prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se
robove, veduto in okoliško krajino.
V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je
potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega
v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in
okoliško krajino.
Pred posegi na območju Ročinj – Rimskodobno grobišče na
vaškem pokopališču (EŠD 23321) je potrebno opraviti predhodne
arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
Znamenje Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884), kulturni
spomenik je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim
območjem.
V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je
potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega
v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in
okoliško krajino.
Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas
(EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se
prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se
robove, veduto in okoliško krajino.
Ročinj – Cerkev sv. Pavla (EŠD 3974). Možni so posegi, ki so
v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega
konteksta sakralnega objekta.
S posegi naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas
(EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
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OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
Posegi na območju naravne vrednote in EPO Soča niso dovoljeni.
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas
(EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe
zelene površine naj se ohranjajo.
OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas
(EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe
zelene površine naj se ohranjajo.
OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
oziroma elaborat križanja.
Enota se nahaja na območju naravne vrednote in EPO Soča, kjer
veljajo posebni režimi urejanja. Vsi posegi naj bodo v skladu z
določili pristojnega ZRSVN.

V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg –
Domačija Seniški Breg 18 (EŠD 25487), na kateri novogradnje niso
dovoljene.

V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg –
Domačija Seniški Breg 42 (EŠD 25488) na kateri novogradnje niso
dovoljene.
Seniški Breg – Spomenik NOB (EŠD 26450). Spomenika ni
dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor.
Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na
spomenik.
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Ukanje – Zaselek Britof (EŠD 233314). Dopustna so vzdrževalna
dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na
obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.
Britof pri Ukanju – Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3820). Možni so
posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.

Domačiji Ukanje – Domačija Fili 4 (EŠD 25490) in Ukanje – Hiša
Fili 1 (EŠD25489) se ščiti in varuje v okviru parcel in z vplivnim
območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami
oziroma ambientom, stavbno tipologijo, odnos do odprtega prostora,
prepoznana lega in okoliška krajina. Dovoljena so vzdrževalna
dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na
obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah. Nove stavbe
se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva
(razen rastlinjaka).

Šeberjak – Šeberjak 2 (EŠD720). Prenova stavb na domačiji je
dopustna le na podlagi konservatorskega načrta.

V EUP se nahaja zavarovano in vplivno območje oziroma parcele
domačije Domačija Ukanje – Markiči 8 (EŠD 25491). Dopustna so
vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu
s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.
Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe
kmetijstva (razen rastlinjaka).
Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka, Ukanje – Zaselek
Bajti (EŠD 23316) v skladu s 36. členom – prepoznana lega v
prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi
stavbami in odprtim prostorom, robove zaselka, veduto nanj in
okoliško krajino.

Želinje – Domačija Želinje 1 in 2 (EŠD 4761) je z odlokom razglašen
kulturni spomenik, ki se ščiti in varuje v okviru zavarovanih parcel
in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi
stavbami, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega
in okoliška krajina.

Enota dediščine Ukanje – Znamenje v zaselku Želinje (EŠD 27540)
se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z
vplivnim območjem.
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Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Zapotok v
Brdih – Domačija Mišček 5 (EŠD 25492). Enota dediščine Zapotok v
Brdih – Štala na domačiji Mišček 4 (EŠD 25493) se zaščiti in varuje
v okviru parcele in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se prostorski
kontekst objektov, stavbno tipologijo in prepoznavno lego v prostoru.
Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri
odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so
posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni
so posegi, ki so povezani s funkcijo sakralnega objekta in ne
degradirajo njegovega prostorskega konteksta.
Območje za parkiranje se uredi z zatravljenim zgornjim ustrojem in
ohranitvijo ali zasaditvijo novega visokoraslega drevja.
Enota domačije Zapotok v Brdih – Domačija Zapotok 5 (EŠD 4883)
je z odlokom razglašena za kulturni spomenik, ki je zaščitena in se
varuje v okviru parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se
odnos med posameznimi stavbami in ambientom, tipologija, odnos
do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliš. Zaščiti in varuje
se zgodovinski značaj vasi Zapotok v Brdih – Vas (EŠD 25445)
v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim
prostorom, varuje se tudi robove, veduto vasi in okoliško krajino.

EUP spada v enoto naselbinske kulturne dediščine Zapotok v Brdih
– zaselek Debenje (EŠD 429023). V sklopu obstoječih gradbenih
enot domačij je dovoljena le gradnja stavb za potrebe obstoječih
domačij, na način, da se ohranja morfološka zasnova zaselka
in kvalitetni arhitekturni elementi (izhajajoč iz obstoječih stavb –
tlorisna zasnova, naklon streh).
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve.
Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo
posebne omejitve. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati
območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS
se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi
ekološkimi pogoji.
Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Jedrti (EŠD 3819).
Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne
degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada –
travišča in EPO Korada – Kolovrat. V vegetacijski sezoni je potrebno
pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega
seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s
podobnimi ekološkimi pogoji.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada –
travišča in EPO Korada – Kolovrat.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada –
travišča in EPO Korada – Kolovrat.
Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817).
Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne
degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8561

ZA19

od

domačije v odprtem
prostoru

ZA20

gp

gospodarskega
poslopja

ZG01

od

domačije v odprtem
prostoru

Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni
so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo
prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje
območje KD prej KS.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in
EPO Skalnica.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
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Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim
svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo
in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta –
velja za ožje območje KD.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in
EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo
posebne omejitve.

ZG03

od

domačije v odprtem
prostoru

Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim
svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo
in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta –
velja za ožje območje KD.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in
EPO Skalnica.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

ZG04

od

domačije v odprtem
prostoru

Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim
svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo
in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta –
velja za ožje območje KD.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in
EPO Skalnica.
Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

ZG05

zsr

zelenih urbanih površin
in zelenega sistema
– površine za oddih,
rekreacijo in šport

Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO
Soča. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne
omejitve.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja
v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V tem delu
ni dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve za šport in rekreacijo.
Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne
ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem
območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor
ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi
vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je
izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane
erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog
1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
št. 89/08, 77/11).

ZG06

od

domačije v odprtem
prostoru

Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim
svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo
in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta –
velja za ožje območje KD.
Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in
EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo
posebne omejitve.

Zagomila
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Podobmočja EUP
AJ05/1
AJ14/1
AN01/1
AN01/2
AN01/3
AN02/1
AN02/2
AN03/1
BO11/1
DE01/1
DE06/1
DE07/1
DE08/1
DE08/2
DE08/3
DE08/4
DE16/1
DE16/3
DE20/1
DE60/1
DE77/1
GR04/1
KA09/1
KA09/2
KA16/1
KA36/1
KA40/1
KA44/1
KA45/1
KA46/1
KA49/1
KA49/2
KA56/1
LO02/1
LO02/2
LO02/3
LO11/1
MO05/1
MO05/2
PL13/1
PL13/2
PL13/3
PL20/1
PR06/1
MO05/3

ph
ike
ip
ip
ip
ip
ip
ppn
ike
ph
jsm
jsm
th
th
th
th
hm
hm
ičn
th
jsm
ph
jsm
jsm
jgd
ppn
ph
ičn
ppn
pjo
ppn
ppn
ppn
hm
hm
hm
dz
zpk
zpk
ike
ike
ike
ph
ičn
zpk

KGV-Občine Kanal ob Soči
Specifikacija podobmočij EUP-KGV
KGV/01
re
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Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z
njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju
prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov.
Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne
ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo
pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Na podobmočju EUP z oznako LO11/1 veljajo določila 81.a člena.

Zaradi poplavne nevarnosti na delu pokopališča ni dopustna
vzpostavitev novih grobov.

območje
rekreacije

Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti
gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih
gozdnih zemljišč. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno
zagotoviti, da je zunaj trase proge povzročena minimalna
škoda na gozdnem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe
na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je
potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so
možne le na podlagi soglasja ZGS. Drevje za krčitev
označi in posek evidentira krajevni pristojni delavec
ZGS. Na območju niso dovoljene gradnje ali drugi
gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije
itd.). Postavitev kakršnihkoli objektov trajnega značaja
ni dovoljena. V času prireditev je dovoljena začasna
postavitev montažnih objektov (začasna sanitarna
enota, kiosk), ki se jih po izvedeni prireditvi odstrani.
Traso proge je potrebno redno vzdrževati. Spremljati
je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju
proge. V primeru pojavljanja erozijskih žarišč je potrebno
območje nemudoma ustrezno sanirati. Za kmetijska
zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.
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KGV/02
KGV/37
KGV/38
KGV/39
KGV/40
KGV/41
KGV/42

re

območje
rekreacije

KGV/4
KGV/5
KGV/6
KGV/7
KGV/8
KGV/9
KGV/10
KGV/11
KGV/12
KGV/13
KGV/43
KGV/44
KGV/45
KGV/46
KGV/47
KGV/48
KGV/49
KGV/50
KGV/51
KGV/52
KGV/53
KGV/54
KGV/55
KGV/56
KGV/57
KGV/58
KGV/59
KGV/60
KGV/61
KGV/62
KGV/63

vg

varovalni gozd

KGV/16

ek

območje
mineralnih
surovin,
odprti kop –
eksploatacija

KGV/17

pin

veljajo določila Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
OPPN za
kamnolome Rodež in Perunk (Uradni list RS, št. 22/09).
kamnolome
Rodež in
Perunk

KGV/18

pp

varovanje
Veljajo pogoji 53. člena odloka.
lokacij grobišč
(površine
za pokope
prebivalstva)
v primeru
naravnih in
drugih nesreč

Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo
posebne omejitve. Pri morebitnih izsekavanjih gozda,
naj se morebitne prisotne ogrožene rastline ohranja. Poti
naj se v čim večji možni meri spelje po obstoječih stezah
in poteh. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in
52. člena tega odloka.

Dopustno je le vzdrževanje obstoječih objektov.
Izjemoma je dopustna postavitev objektov za lastne
potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti
namenjeni skladiščenju po Uredbi. Gradnja novih
stavb do sprejetja OPPN ni dopustna. V okviru OPPN
je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti
potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja
tal in erozije ob tem se podrobneje vrednoti vpliv hrupa
na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne
ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. V
čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna
in grmovna vegetacija. Po končanih delih in izkopu
mineralnih surovin se površine kamnoloma ustrezno
sanira ter na njih vzpostavi primarna raba prostora.
OPPN-8-1: Kamnolom Cvetrež
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KGV/19

pp

KGV/20

pz

KGV/21

sk

KGV/22
KGV/32
KGV/33
KGV/34
KGV/35
KGV/36
KGV/64
KGV/65
KGV/66

op

KGV/23

sk

KGV/24

ru

KGV/25

va

KGV/26

va

KGV/27

re
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varovanje
lokacij grobišč
(površine
za pokope
prebivalstva)
v primeru
naravnih in
drugih nesreč
varovanje
lokacij grobišč
(površine za
pokope živali)
v primeru
naravnih in
drugih nesreč
območje
opuščenih
kamnolomov
odstranjevanje
naplavin in
plavja

območje
opuščenih
kamnolomov
odlaganje
ruševin v
primeru
naravnih ali
drugih nesreč
varuje se
območje
mineralnih
surovin
varuje se
območje
mineralnih
surovin
območje
smučišča

Veljajo pogoji 53. člena odloka.

Veljajo pogoji 54. člena odloka.

Na območju opuščenega kamnoloma Lastivnica se lahko
izvaja le sanacija. Veljajo pogoji 56. člena odloka.
Dopustno je redno odstranjevanje naplavin in plavja
skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu
na podlagi koncesije za izkoriščanje vodnega potenciala
reke Soče. Odstranjevanje plavja in naplavin naj poteka
v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora.
Odvzem naplavin in plavja se lahko vrši v času
obratovanja in v terminih določenih v planu rednih
vzdrževalnih del za tekoče leto. Omejitve so vezane
na ribji živelj oziroma čas drstenja (iz smernic Ribiške
družine). Ob izvajanju del se ne smejo poškodovati
brežine oziroma obstoječa obrežna zavarovanja, v
primeru poškodb se jih sanira. Na urejenih dostopnih
poteh mora biti po končanih delih vzpostavljeno prvotno
stanje, naklon prodnih brežin ne sme omogočati pojavov
mrtvic. Končna ureditev lokacij odvzema po zaključenem
posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami
občine.
Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 58. člena
tega odloka.
Na območju opuščenega kamnoloma Deskle se lahko
izvaja le sanacija. Veljajo pogoji 56. člena odloka.
Veljajo pogoji 55. člena odloka.

Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 57. člena
odloka.
Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 57. člena
tega odloka.
– ureditve za potrebe rekreacije v zimskem času
(smučanje, sankanje …) naj se izvajajo brez gradbenih
posegov,
– v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi
varovanja pred erozijo,
– območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in
rekreacije omejuje na uporabo le v zimskem času,
– območja ni dovoljeno umetno zasneževati,
– dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav,
– obstoječe smučišče naj se ne širi,
– poleg objektov in posegov navedenih v odloku so
dopustni še: začasni nezahtevni in enostavni objekti
navedeni v 47. členu odloka, za čas zimske sezone (od
15. 11. do 15. 3.)
Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena
tega odloka.
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Gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom v skladu
z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09,
91/10).
Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na
Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma
pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno
deponirane naplavine je potrebno odstraniti v roku
60 dni od zaključka posameznega termina odvzema.
Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se
območje, vključno z dostopno potjo, sanira na način,
da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko
namensko rabo. Veljajo določila 51.a člena.
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Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči
na rednih volitvah 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna
komisija Občine Kanal ob Soči na seji 9. 10. 2014 sestavila

POROČILO
o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih
volitvah 5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči v sestavi:
– predsednica Polona Klančič,
– namestnica predsednice Tanja Vuga,
– član Egon Krpan,
– namestnica člana Mateja Berlot,
– članica Vesna Žbogar,
– namestnica članice Magda Gabrijelčič,
– članica Marta Murovec,
– namestnica članice Sonja Kralj,
je na sejah 6. 10. 2014 in 9. 10. 2014 ugotovila izid glasovanja
za volitve župana Občine Kanal ob Soči, članov Občinskega
sveta Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči ter 9. 10. 2014 izdelala
naslovno poročilo.
V volilne imenike z območja Občine Kanal ob Soči je
bilo vpisanih 4842 volivcev, od katerih je glasovalo 2777. S
potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Volilna udeležba je
znašala 57,35 %.
V volilne imenike po volilnih enotah je bilo vpisanih naslednje število volivcev:
– v volilni enoti št. 1 je vpisanih 1841 volivcev,
– v volilni enoti št. 2 je vpisanih 1663 volivcev,
– v volilni enoti št. 3 je vpisanih 1338 volivcev.
Na podlagi zapisnikov vseh 19 volilnih odborov, odbora
za predčasno glasovanje ter odbora za glasovanje po pošti
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je občinska volilna komisija ugotovila, da je glasovalo 2777
volivcev, in sicer:
– v volilni enoti št. 1 je glasovalo 1027 volivcev,
– v volilni enoti št. 2 je glasovalo 983 volivcev,
– v volilni enoti št. 3 je glasovalo 759 volivcev,
– po pošti je glasovalo 8 volivcev.
SKUPAJ JE GLASOVALO: 2777 volivcev oziroma
57,35 % volilnih upravičencev.
I.
REZULTAT GLASOVANJA ZA ŽUPANA
Veljavnih glasovnic za župana je bilo 2718, neveljavnih
pa 59. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
– Andrej Maffi, ki ga je predlagala SLS – Slovenska
ljudska stranka, Občinski odbor Kanal, je prejel 1383 glasov
oziroma 50,88 %,
– Valter Reščič, ki so ga predlagali SD – Socialni demokrati, Občinski odbor Socialnih demokratov Kanal ob Soči, je
prejel 1018 glasov oziroma 37,45 %,
– Klemen Stanič, ki ga je predlagala DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Občinski odbor Kanal ob
Soči, je prejel 317 glasov oziroma 11,66 %.
Večino veljavnih glasov je prejel kandidat Andrej Maffi, roj.
4. 3. 1961, stanujoč Močila 7, Močila.
II.
REZULTAT GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA
SVETA
ŠTEVILO VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2777
Občinski svet Občine Kanal ob Soči šteje 17 članov. Iz
volilne enote št. 1 (Anhovo-Deskle) je 6 članov, iz volilne enote
št. 2 (Kanal) 6 članov, iz volilne enote št. 3 (okolica) 5 članov.
V vseh treh volilnih enotah je kandidatne liste vložilo
6 političnih strank.
Posamezne liste kandidatov so po volilnih enotah v Občini
Kanal ob Soči dobile naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 01
Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

% glasov

1

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

135

13.49

2

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

238

23.78

3

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

218

21.78

4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

141

14.09

5

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

201

20.08

6

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

68

6.79

Št. glasov

% glasov

VOLILNA ENOTA 02
Zap. št.

Ime liste

1

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

202

21.42

2

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

162

17.18

3

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

194

20.57

4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

124

13.15

5

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

171

18.13

6

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

90

9.54

Št. glasov
97
148
212
120
85
73

% glasov
13.20
20.14
28.84
16.33
11.56
9.93

VOLILNA ENOTA 03
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SMC – STRANKA MIRA CERARJA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Št.

Volivci so v vseh treh volilnih enotah skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) pri listah
kandidatov podelili posameznim kandidatom tudi preferenčne
glasove. Preferenčni glasovi, ki so jih prejeli posamezni kandidati na listah z več kot enim kandidatom, so predstavljeni v
nadaljevanju:
VOLILNA ENOTA 01
Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 56 Glasov lista: 135 41.48 %
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Klemen Stanič
Vanda Colja
Jože Valentinčič
Majda Rejec
Jožef Velušček
Dragica Markič

Št. glasov % glasov
14
10.37
17
12.59
18
13.33
2
1.48
5
3.70
0
0.00

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 138 Glasov lista: 238 57.98 %
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Radivoj Černe
Maruša Tinta
Bruno Koncut
Alenka Mavrič Čeferin
Andrej Maffi
Marta Bitežnik

Št. glasov % glasov
23
9.66
13
5.46
63
26.47
10
4.20
13
5.46
16
6.72

Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 106 Glasov lista: 218 48.62 %
Zap. št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Valter Reščič
Mira Bandelj
Zoran Šuligoj
Lara Lovišček
Ambrož Gorjanc

Št. glasov % glasov
13
5.96
44
20.18
21
9.63
20
9.17
8
3.67

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Preferenčnih glasov: 66 Glasov lista: 141 46.81 %
Zap. št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Miha Čargo
Antija Kralj
Marko Maffi
Marija Špacapan
Dragica Leskovar

Št. glasov % glasov
44
31.21
7
4.96
10
7.09
1
0.71
4
2.84

Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 99 Glasov lista: 201 49.25 %
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Andrej Valentinčič
Darja Gabrijelčič
Bruno Munih
Mirjam Markočič
Hasib Brdar
Magda Gabrijelčič

Št. glasov % glasov
16
7.96
17
8.46
1
0.50
19
9.45
29
14.43
17
8.46

Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 40 Glasov lista: 68 58.82 %
Zap. št. Ime liste
1
Ljudmila Čibej Boltar
2
Jože Kašček

Št. glasov % glasov
6
8.82
8
11.76

Zap. št.
3
4
5
6
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Št. glasov % glasov
6
8.82
9
13.24
9
13.24
2
2.94

VOLILNA ENOTA 02
Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 106 Glasov lista: 202 52.48 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Marko Bucik

61

30.20

2

Klelija Dolenc

10

4.95

3

Franc Komac

16

7.92

4

Marija Wolhar

2

0.99

5

David Valentinčič

17

8.42

6

Ksenija Mencin

0

0.00

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 101 Glasov lista: 162 62.35 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Ivan Križnič

29

17.90

2

Vanja Cotič

16

9.88

3

France Pirih

35

21.60

4

Ingrid Križnič

6

3.70

5

Klemen Nanut

12

7.41

6

Dragana Đorđić

3

1.85

Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 86 Glasov lista: 194 44.33 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Risto Djurić

35

18.04

2

Tanja Laščak Mužič

20

10.31

3

Vinko Kolmančič

12

6.19

4

Vanja Montini

3

1.55

5

Radenko Simić

13

6.70

6

Vanja Pavšič

3

1.55

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Preferenčnih glasov: 48 Glasov lista: 124 38.71 %
Zap. št. Ime liste
1

Milica Zimic

2
3

Št. glasov % glasov
26

20.97

Simon Stubelj

2

1.61

Jerneja Jug

12

9.68

4

Boris Jakončič

2

1.61

5

Srečka Žbogar

2

1.61

6

Robert Dukšič

4

3.23

Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 98 Glasov lista: 171 57.31 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Maja Gerbec

9

5.26

2

Boris Čufer

32

18.71

3

Milka Stojanović

3

1.75

4

Andraž Gregorčič

34

19.88

5

Mojca Čuferli

12

7.02

6

Primož Vidič

8

4.68
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Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 29 Glasov lista: 90 32.22 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 31 Glasov lista: 73 42.47 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Simeon Kodelja

8

8.89

1

Ivan Humar

22

30.14

2

Barbara Gerbec

5

5.56

2

Hermina Jakopič

2

2.74

3

Boris Gabrijelčič

1

1.11

3

Valter Malnič

2

2.74

4

Petra Čelešnik

7

7.78

4

Marija Kogoj

5

6.85

5

Janez Gradišar

2

2.22

5

Jožef Paravan

0

0.00

6

Lavra Namar

6

6.67

VOLILNA ENOTA 03
Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 57 Glasov lista: 97 58.76 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Jožef Levpušček

31

31.96

2

Jožica Pavšič

5

5.15

3

Anton Jerončič

6

6.19

4

Milojka Markič

1

1.03

5

Aleksander Štrukelj

14

14.43

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 97 Glasov lista: 148 65.54 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Bruno Colavini

54

36.49

2

Dragica Koren

17

11.49

3

Peter Brezavšček

13

8.78

4

Mihaela Božič

9

6.08

5

Metoda Romare

4

2.70

Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 168 Glasov lista: 212 79.25 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Tina Gerbec

48

22.64

2

Viljem Urbančič

29

13.68

3

Manca Gabrijelčič

14

6.60

4

Vladimir Kolmančič

40

18.87

5

Benjamin Jakopič

37

17.45

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Preferenčnih glasov: 59 Glasov lista: 120 49.17 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Jože Valentinčič

28

23.33

2

Gabrijela Ipavec

15

12.50

3

Robert Lipičar

8

6.67

4

Mojca Perkon Kofol

7

5.83

5

Lidija Jerončič

1

0.83

Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Preferenčnih glasov: 49 Glasov lista: 85 57.65 %
Zap. št. Ime liste

Št. glasov % glasov

1

Andreja Melink

20

2

Erik Marušič

3

23.53
3.53

3

Urška Vončina

14

16.47

4

Mirko Strosar

5

5.88

5

Sara Bavdaž

7

8.24

Upoštevaje določila členov 13, 14, 15, 16, 17, in 18 ZLV,
ki urejajo proporcionalni sistem glasovanja, so bili upoštevaje tudi oddane preferenčne glasove, v Občinski svet Občine
Kanal ob Soči izvoljeni sledeči kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Ime liste – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
JOŽE VALENTINČIČ, roj. 16. 2. 1956, Bevkova 59,
Deskle
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRUNO KONCUT, roj. 31. 3. 1969, Vojkova ulica 31B,
Plave
RADIVOJ ČERNE, roj. 6. 1. 1962, Bevkova ulica 50,
Deskle
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
MIRA BANDELJ, roj. 9. 5. 1970, Ložice 5, Ložice
Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
MIHA ČARGO, roj. 16. 8. 1984, Gregorčičeva ulica 9,
Deskle
Ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA
HASIB BRDAR, roj. 27. 6. 1962, Ulica Talcev 12, Deskle
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Ime liste: DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
MARKO BUCIK, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 5A, Bodrež
KLELIJA DOLENC, roj. 3. 2. 1953, Gradnikova ulica 1,
Kanal
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
FRANCE PIRIH, roj. 22. 5. 1972, Bodrež 2, Bodrež
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
RISTO DJURIĆ, roj. 7. 6. 1954, Ajba 17, Ajba
Ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA
ANDRAŽ GREGORČIČ, 26. 6. 1990, Grajska cesta 45,
Kanal
Ime liste: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
SIMEON KODELJA, roj. 16. 10. 1959, Gorenja vas 50,
Gorenja vas
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 5
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRUNO COLAVINI, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
TINA GERBEC, 4. 4. 1979, Srednje 2, Srednje
VLADIMIR KOLMANČIČ, 21. 11. 1977, Kal nad Kanalom 172,
Kal nad Kanalom
Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
JOŽE VALENTINČIČ, roj. 7. 3. 1957, Lig 24, Lig
Ime liste SMC – STRANKA MIRA CERARJA
ANDREJA MELINK, roj. 17. 11. 1992, Ročinj 37, Ročinj
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Št.

III.
REZULTAT GLASOVANJA ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KS ANHOVO-DESKLE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 157 Neveljavnih gl.: 9
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 148
Št. glasov % glasov

1

Klara Medvešček

27

18.24

2

Slavko Lazar

7

4.73

3

Lara Lovišček

5

3.38

4

Tina Manfreda

2

1.35

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 154 Neveljavnih gl.: 8
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 146
Št. glasov % glasov

3

Tomaž Rjavec

61

41.78

2

Boštjan Drešček

23

15.75

1

Aljoša Lokar

22

15.07

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 171 Neveljavnih gl.: 7
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 164
Št. glasov % glasov

1

Marko Novak

92

56.10

3

Milan Kodelja

56

34.15

2

Sveta Stanković

13

7.93

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 193 Neveljavnih gl.: 10
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 183
Št. glasov % glasov

2

Simon Drnovšček

65

35.52

1

Luka Goljevšček

44

24.04

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 191 Neveljavnih gl.: 10
Zap. št. Kandidat
1

Vladimir Grkovič

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 504 Neveljavnih gl.: 27
Zap. št. Kandidat
1

Rajko Brezigar

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 193 Neveljavnih gl.: 10
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 181
Št. glasov

% glasov

35

19.34

Veljavnih gl.: 477
Št. glasov % glasov
6

1.26

Veljavnih gl.: 183
Št. glasov % glasov

1

Boris Velišček

20

10.93

2

Rajko Breščak

11

6.01

3

Rihard Ivančič

10

5.46

VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 516 Neveljavnih gl.: 28
Zap. št.
5
6
3
4
7
1
2

Kandidat
Zoran Šuligoj
Bojan Stanič
Aleksander Boltar
Erika Valentinčič
Mafalda Sedmak
Suzana Šuligoj
Miran Gabrijelčič

Veljavnih gl.: 488
Št. glasov % glasov
133
27.25
91
18.65
81
16.60
76
15.57
66
13.52
60
12.30
56
11.48
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VOLILNA ENOTA 09
Oddanih gl.: 508 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 481
Zap. št. Kandidat
1
Jože Valentinčič
2
Boštjan Zidarič

Št. glasov % glasov
70
14.55
26
5.41

VOLILNA ENOTA 10
Oddanih gl.: 504 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 477
Zap. št. Kandidat
2
Edi Konjedic
1
Aleš Valentinčič

Št. glasov % glasov
11
2.31
8
1.68

KS AVČE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 100 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 87
Zap. št.
6
4
1
2
3
5
7

Kandidat
Erik De Posarelli
Nejc Kenda
Elvira Korečič Marušič
Jožef Gorjup
Marta Bratuž
Cvetka Blagojević
Mitja Jakopič

Št. glasov % glasov
52
59.77
52
59.77
51
58.62
51
58.62
47
54.02
46
52.87
46
52.87

KS KAL NAD KANALOM
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 164 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 152
Zap. št.
2
1
3
5
4

Kandidat
Bruno Colavini
Mojca Murovec
Erna Okroglič
Robert Lipičar
Jožko Podgornik

Št. glasov % glasov
51
33.55
33
21.71
28
18.42
25
16.45
17
11.18

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
Zap. št. Kandidat
1
Darko Bavdaž
2
Vladimir Kolmančič

Št. glasov % glasov
17
11.41
1
0.67

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
Zap. št. Kandidat
1
Petra Pirih Kodelja

Št. glasov % glasov
11
7.38

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
Zap. št. Kandidat
2
Mitja Stanič
1
Agata Vidmar

Št. glasov % glasov
21
14.09
16
10.74

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 149
Zap. št. Kandidat
1
David Ipavec

Št. glasov % glasov
8
5.37

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 162 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 150
Zap. št. Kandidat
1
Radovan Konjedic

Št. glasov % glasov
12
8.00

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 163 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 151
Zap. št. Kandidat
1
Vojko Lipičar

Št. glasov % glasov
11
7.28
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VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 12
Zap. št. Kandidat
1
Karol Lipičar
KS KAMBREŠKO
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 61
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št.
1
3
2

Kandidat
Zdenko Bernik
Nevenka Makarovič
Marjan Ipavec

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 61
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št.
3
1
2

Kandidat
Dora Ravnik
Tina Gerbec
Lambert Gabrijelčič

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 61
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1
Anton Klemenčič
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 61
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1
Metoda Gerbec
KS KANAL
VOLILNA ENOTA 1a
Oddanih gl.: 404 Neveljavnih gl.: 22
Zap. št.
6
5
7
4
1
3
2

Kandidat
Franc Komac
Andraž Gregorčič
Vinko Kolmančič
Zoran Simčič
Vanja Montini
Boris Jakončič
Branko Žnidarčič

VOLILNA ENOTA 1b
Oddanih gl.: 247 Neveljavnih gl.: 16
Zap. št.
1
2
3
5
4
6

Kandidat
Ivo Kodermac
Valentina Dugar
Matija Dugar
Maja Gerbec
Boris Čufer
Saša Simčić

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 66
Neveljavnih gl.: 3
Zap. št. Kandidat
2
Risto Djurić
1
Aleksander Grm
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 43
Neveljavnih gl.: 12
Zap. št. Kandidat
2
Ivan Križnič
1
Stojan Lazar

Veljavnih gl.: 149
Št. glasov % glasov
4
2.68

Veljavnih gl.: 60
Št. glasov % glasov
20
33.33
18
30.00
17
28.33
Veljavnih gl.: 60
Št. glasov % glasov
10
16.67
8
13.33
0
0.00
Veljavnih gl.: 60
Št. glasov % glasov
3
5.00
Veljavnih gl.: 60
Št. glasov % glasov
13
21.67

Veljavnih gl.: 382
Št. glasov % glasov
187
48.95
125
32.72
105
27.49
102
26.70
100
26.18
93
24.35
89
23.30
Veljavnih gl.: 231
Št. glasov % glasov
109
47.19
93
40.26
87
37.66
67
29.00
62
26.84
38
16.45
Veljavnih gl.: 63
Št. glasov % glasov
24
38.10
15
23.81
Veljavnih gl.: 31
Št. glasov % glasov
17
54.84
14
45.16
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VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 87
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
2
Simeon Kodelja (žreb)
1
Tanja Laščak Mužič
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 20
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
1
Janez Medvešček
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 127 Neveljavnih gl.: 8
Zap. št. Kandidat
1
Jožef Božič
2
Franc Valentinčič
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 33
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
1
Sandi Želinšček
2
Ivan Požar

Veljavnih gl.: 86
Št. glasov % glasov
31
36.05
31
36.05
Veljavnih gl.: 20
Št. glasov % glasov
20
100.00
Veljavnih gl.: 119
Št. glasov % glasov
51
42.86
47
39.50
Veljavnih gl.: 33
Št. glasov % glasov
26
78.79
7
21.21

VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 60
Neveljavnih gl.: 25 Veljavnih gl.: 35
Zap. št. Kandidat
1
Marko Bucik
KS LEVPA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 114 Neveljavnih gl.: 3
Zap. št.
4
2
5
1
3

Kandidat
Ivan Jericijo
Peter Brezavšček
Izidora Grosar
Mojca Perkon Kofol
Bojan Kofol

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 32
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
2
Marinka Ipavec
1
Aleksander Štrukelj
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 115 Neveljavnih gl.: 3
Zap. št.
2
3
1

Kandidat
Albin Levpušček
Mojca Pušnar
Roman Tušar

VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 94
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št.
1
3
2

Kandidat
Dušan Žnidarčič
Bogdan Markič
Lidija Jerončič

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 91
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1
Rajmond Skrt
2
Viljem Kofol

Št. glasov % glasov
35
100.00

Veljavnih gl.: 111
Št. glasov % glasov
38
34.23
33
29.73
29
26.13
28
25.23
17
15.32
Veljavnih gl.: 31
Št. glasov % glasov
24
77.42
24
77.42
Veljavnih gl.: 112
Št. glasov % glasov
42
37.50
30
26.79
27
24.11
Veljavnih gl.: 92
Št. glasov % glasov
33
35.87
32
34.78
24
26.09
Veljavnih gl.: 89
Št. glasov % glasov
11
12.36
11
12.36
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VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 91
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1
Vladimir Žnidarčič
2
Eda Tomažič
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 94
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1
Zoran Žnidarčič
2
Franc Urbančič
KS ROČINJ-DOBLAR
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 85
Neveljavnih gl.: 3
Zap. št.
2
1
3

Kandidat
Mojca Dugar
Bojan Malnič
Damijan Fon

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 86
Neveljavnih gl.: 3
Zap. št.
1
2
4
3

Kandidat
Simon Prinčič
Borut Mugerli
Primož Koren
Gabrijela Ipavec

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 46
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št.
1
2
3

Kandidat
Vladimir Močilnik
Izidor Zimic
Boštjan Gerbec

Št.

Veljavnih gl.: 89
Št. glasov % glasov
12
13.48
9
10.11
Veljavnih gl.: 92
Št. glasov % glasov
16
17.39
16
17.39

Veljavnih gl.: 82
Št. glasov % glasov
63
76.83
63
76.83
60
73.17
Veljavnih gl.: 83
Št. glasov % glasov
50
60.24
47
56.63
39
46.99
24
28.92
Veljavnih gl.: 45
Št. glasov % glasov
25
55.56
24
53.33
20
44.44

V svet krajevne skupnosti na območju Občine Kanal ob
Soči so bili izvoljeni:

Polje

I. KS ANHOVO-DESKLE
VOLILNA ENOTA 01
Klara Medvešček, roj. 7. 8. 1956, Anhovo 75, Anhovo
VOLILNA ENOTA 02
Tomaž Rjavec, roj. 18. 8. 1974, Gorenje Polje 19, Gorenje

VOLILNA ENOTA 03
Marko Novak, roj. 31. 1. 1980, Ložice 63, Ložice
VOLILNA ENOTA 04
Simon Drnovšček, roj. 2. 12. 1966, Vojkova ulica 27,
Plave
VOLILNA ENOTA 05
Vladimir Grkovič, roj. 2. 4. 1968, Prilesje pri Plavah 13A,
Prilesje pri Plavah
VOLILNA ENOTA 06
Rajko Brezigar, roj. 1. 5. 1957, Globno 16, Deskle
VOLILNA ENOTA 07
Boris Velišček, roj. 17. 8. 1950, Ulica Ivana Gradnika 6,
Plave
VOLILNA ENOTA 08
Zoran Šuligoj, roj. 17. 3. 1956, Ulica Talcev 10, Deskle
Bojan Stanič, roj. 28. 4. 1979, Srebrničeva ulica 7, Deskle
VOLILNA ENOTA 09
Jože Valentinčič, roj. 16. 2. 1956, Bevkova ulica 59, Deskle
VOLILNA ENOTA 10
Edi Konjedic, roj. 7. 9. 1961, Rodež 4, Rodež
II. KS AVČE
VOLILNA ENOTA 01
Erik De Posarelli, roj. 29. 10. 1980, Avče 6, Avče
Nejc Kenda, roj. 4. 3. 1993, Avče 46, Avče
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Elvira Korečič Marušič, roj. 27. 11. 1970, Avče 64, Avče
Jožef Gorjup, roj. 23. 2. 1956, Avče 35, Avče
Marta Bratuž, roj. 17. 7. 1955, Avče 95A, Avče
Cvetka Blagojević, roj. 26. 9. 1964, Avče 27, Avče
Mitja Jakopič, roj. 21. 6. 1978, Avče 19, Avče
III. KS KAL NAD KANALOM
VOLILNA ENOTA 01
Bruno Colavini, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom 135,
Kal nad Kanalom
Mojca Murovec, roj. 17. 2. 1979, Kal nad Kanalom 119B,
Kal nad Kanalom
Erna Okroglič, roj. 31. 1. 1957, Kal nad Kanalom 125, Kal
nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 02
Darko Bavdaž, roj. 29. 5. 1962, Kal nad Kanalom 178,
Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 03
Petra Pirih Kodelja, roj. 4. 10. 1979, Kal nad Kanalom 73,
Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 04
Mitja Stanič, roj. 5. 11. 1976, Kal nad Kanalom 46A, Kal
nad Kanalom
Agata Vidmar, roj. 3. 10. 1975, Kal nad Kanalom 58A, Kal
nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 05
David Ipavec, roj. 8. 1. 1975, Kal nad Kanalom 28, Kal
nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 06
Radovan Konjedic, roj. 14. 1. 1951, Kal nad Kanalom 12,
Kal nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 07
Vojko Lipičar, roj. 13. 5. 1954, Kal nad Kanalom 78, Kal
nad Kanalom
VOLILNA ENOTA 08
Karol Lipičar, roj. 13. 4. 1954, Kal nad Kanalom 109, Kal
nad Kanalom
IV. KS KAMBREŠKO
VOLILNA ENOTA 01
Zdenko Bernik, roj. 3. 7. 1959, Kambreško 13, Kambreško
Nevenka Makarovič, roj. 13. 5. 1974, Kambreško 5, Kambreško
Marjan Ipavec, roj. 9. 9. 1957, Brdo 1, Kambreško
VOLILNA ENOTA 02
Dora Ravnik, roj. 31. 12. 1957, Srednje 1, Kambreško
Tina Gerbec, roj. 4. 4. 1979, Srednje 2, Kambreško
VOLILNA ENOTA 03
Anton Klemenčič, roj. 14. 1. 1948, Avško 8, Kambreško
VOLILNA ENOTA 04
Metoda Gerbec, roj. 19. 6. 1962, Močila 3, Kambreško
V. KS KANAL
VOLILNA ENOTA 1a
Franc Komac, roj. 29. 1. 1953, Grajska cesta 29, Kanal
Andraž Gregorčič, roj. 26. 6. 1990, Grajska cesta 45,
Kanal
Vinko Kolmančič, roj. 24. 4. 1957, Grajska cesta 42, Kanal
VOLILNA ENOTA 1b
Ivo Kodermac, roj. 20. 1. 1950, Gradnikova ulica 24,
Kanal
Valentina Dugar, roj. 13. 5. 1967, Gradnikova ulica 18,
Kanal
Matija Dugar, roj. 24. 2. 1989, Gradnikova ulica 28, Kanal
VOLILNA ENOTA 02
Risto Djurić, roj. 7. 6. 1954, Ajba 17, Ajba
VOLILNA ENOTA 03
Ivan Križnič, roj. 23. 8. 1961, Pečno 8, Gorenja vas
VOLILNA ENOTA 04
Simeon Kodelja, roj. 16. 10. 1959, Gorenja vas 50, Gorenja vas
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VOLILNA ENOTA 05
Janez Medvešček, roj. 24. 12. 1964, Krstenica 8, Kanal
VOLILNA ENOTA 06
Jožef Božič, roj. 21. 3. 1961, Morsko 49, Morsko
VOLILNA ENOTA 07
Sandi Želinšček, roj. 8. 7. 1974, Kanalski Vrh 4, Kanalski
VOLILNA ENOTA 08
Marko Bucik, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 5A, Bodrež

VI. KS LEVPA
VOLILNA ENOTA 01
Ivan Jericijo, roj. 19. 3. 1960, Levpa 32A, Levpa
Peter Brezavšček, roj. 14. 1. 1986, Levpa 42A, Levpa
Izidora Grosar, roj. 8. 7. 1962, Levpa 36, Levpa
VOLILNA ENOTA 02
Marinka Ipavec, roj. 19. 12. 1955, Levpa 90, Levpa
Aleksander Štrukelj, roj. 21. 9. 1971, Levpa 92, Levpa
VOLILNA ENOTA 03
Albin Levpušček, roj. 10. 9. 1954, Seniški Breg 1B, Seniški Breg
Mojca Pušnar, roj. 3. 12. 1982, Seniški Breg 26A, Seniški
Breg
Roman Tušar, roj. 16. 2. 1954, Seniški Breg 43, Seniški
Breg
VII. KS LIG
VOLILNA ENOTA 01
Dušan Žnidarčič, roj. 10. 9. 1972, Lig 32, Lig
Bogdan Markič, roj. 4. 5. 1959, Lig 15, Lig
Lidija Jerončič, roj. 9. 9. 1953, Lig 34, Lig
VOLILNA ENOTA 02
Rajmond Skrt, roj. 7. 5. 1952, Kostanjevica 21, Lig
Viljem Kofol, roj. 8. 6. 1964, Kostanjevica 22, Lig
VOLILNA ENOTA 03
Vladimir Žnidarčič, roj. 25. 8. 1957, Britof 8, Ukanje
Eda Tomažič, roj. 18. 9. 1961, Melinki 3, Lig
VOLILNA ENOTA 04
Zoran Žnidarčič, roj. 19. 5. 1952, Markiči 10, Ukanje
Franc Urbančič, roj. 14. 4. 1940, Ukanje 5, Ukanje
VIII. KS ROČINJ-DOBLAR
VOLILNA ENOTA 01
Mojca Dugar, roj. 13. 1. 1979, Ročinj 47, Ročinj
Bojan Malnič, roj. 11. 7. 1979, Ročinj 4, Ročinj
Damjan Fon, roj. 2. 4. 1969, Ročinj 18, Ročinj
VOLILNA ENOTA 02
Simon Prinčič, roj. 16. 4. 1976, Ročinj 111, Ročinj
Borut Mugerli, roj. 24. 4. 1973, Ročinj 126, Ročinj
Primož Koren, roj. 28. 11. 1976, Ročinj 71E, Ročinj
VOLILNA ENOTA 03
Vladimir Močilnik, roj. 11. 5. 1980, Doblar 18A, Doblar
Izidor Zimic, roj. 1. 11. 1971, Doblar 17, Doblar
Boštjan Gerbec, roj. 18. 9. 1981, Doblar 1, Doblar
Št. 041-0001/2014-117
Kanal ob Soči, dne 9. oktobra 2014
Predsednica občinske volilne komisije
Polona Klančič l.r.

KUZMA
3207.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB3
(Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna
komisija Občine Kuzma na seji dne 6. oktobra 2014 sprejela
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POROČILO
o izidu volitev župana Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne
6. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine
Kuzma na volitvah dne 5. oktobra 2014, ugotovila rezultate
glasovanja in izid volitev za župana občine.
I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati
1396 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 570 volivcev ali 40,83 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 570 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 0 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 570 glasovnic, od
katerih je bilo 535 veljavnih. Ker so bile prazne oziroma ni bilo
mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 35 glasovnic neveljavnih.
Edini kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jožef Škalič

535 glasov ali 100 %

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Kuzma
izvoljen
JOŽEF ŠKALIČ, roj. 17. 12. 1963, Gornji Slaveči 16, ki je
dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-0001/2014-125
Kuzma, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.

3208.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kuzma

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne 6. oktobra
2014 sprejela

POROČILO
o izidu volitev članov
Občinskega sveta Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne
6. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega
sveta Občine Kuzma na volitvah dne 5. oktobra 2014, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta
Občine Kuzma.
I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati
1396 volivcev.
V 5. volilnih enotah je skupaj glasovalo 570 volivcev oziroma 40,83 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 77 volivcev, od tega veljavnih 68, neveljavnih 9 glasovnic
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 209 volivcev, od tega
veljavnih 209, neveljavnih 0 glasovnic
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 148 volivcev, od tega veljavnih 144, neveljavne 4 glasovnice
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Št.

d) v 4. volilni enoti je glasovalo 70 volivcev, od tega veljavnih 70, neveljavnih 0 glasovnic
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 66 volivcev, od tega veljavnih 57, neveljavnih 9 glasovnic.
II.
1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Elizabeta Čerpnjak Markoč

68 glasov ali 100,00 %

Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
Elizabeta Čerpnjak Markoč, roj. roj. 23. 9. 1971, Dolič 42/A

66 glasov ali 18,13 %
80 glasov ali 21,98 %
158 glasov ali 43,41 %
60 glasov ali 16,48 %

II.
6. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Evgen Cener

Št. 041-0001/2014-124
Kuzma, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
Posebne občinske volilne komisije
Sergeja Emberšič Sukič l.r.

115 glasov ali 46,18 %
36 glasov ali 14,46 %
98 glasov ali 39,36 %

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Šafer, roj. 1. 1. 1961, Kuzma 33
2. Jožef Benko, roj. 4. 10. 1968, Kuzma 50

1. Patricij Žohar

70 glasov ali 100,00 %

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Patricij Žohar, roj. 16. 11. 1967, Matjaševci 51a
5. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Zdenka Andrejek

Št. 041-0001/2014-123
Kuzma, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.

3209.

MEŽICA
3210.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kuzma – predstavnika romske
skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV‑UPB3
(Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna
komisija Občine Kuzma na seji dne 6. oktobra 2014 sprejela

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Kuzma – predstavnika romske skupnosti
Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma je na
seji dne 6. oktobra 2014, na podlagi zapisnika o delu volilnega

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Mežica

Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena v zvezi
s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – Skl. US, 70/95, 51/02, 11/03
– Skl. US, 73/03 – Odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05 – ZLS-M,
121/05, 70/06 – Odl. US, 46/07 – Odl. US, 54/07 – Odl. US,
60/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZLV) sestavila

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Mežica

57 glasov ali 100,00 %

Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
1. Zdenka Andrejek, roj. 8. 9. 1965, Trdkova 76

13 glasov ali 100,00 %

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. EVGEN CENER, roj. 21. 10. 1951, Dolič 69

3 volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:

4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
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I.
1. Na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 55 volivcev.
V 6. volilni enoti je skupaj glasovalo 13 volivcev (od tega
s potrdili 0), oziroma 23,64 %, in sicer je bilo vseh 13 glasovnic
veljavnih.

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko Krpič, roj. 5. 1. 1972, Gornji Slaveči 52
2. Drago Lovenjak, roj. 25. 6. 1963, Gornji Slaveči 39

1. Drago Šafer
2. Anita Gomboc
3. Jožef Benko

Stran

odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti na volitvah 5. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja in
izid volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti.

2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Roman Fartek
2. Drago Lovenjak
3. Slavko Krpič
4. Franc Hajdinjak
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Občinska volilna komisija je na 9. seji dne 6. 10. 2014
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za župana Občine Mežica ugotovila naslednje
rezultate glasovanja:
I.
1. Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 3186
volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 1818 volivcev ali 57,06 % vseh
volilnih upravičencev od tega:
1.
2.
3.
4.

Na voliščih po volilnem imeniku
Po pošti
Predčasno
S potrdilom

1788
4
26
0

3. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1818, od tega
1804 veljavnih in 14 neveljavnih.
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

Ime in priimek
Dušan Krebel
Robert Slodej
Aleš Pustoslemšek
Max-Maksimiljan Kragelnik

Število
glasov
966
489
252
97

%
53,54
27,10
13,96
5,37
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II.
Občinska volilna komisija je v skladu z določbo 107. člena
ZLV ugotovila, da je za župana Občine Mežica izvoljen Dušan
KREBEL, roj. 20. 1. 1957, stanujoč Möderndorferjeva pot 1,
Mežica.
Izvoljenemu kandidatu Občinska volilna komisija Občine
Mežica izda potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena v zvezi s
108. členom ZLV.
Št. 041-0003/2014-27
Mežica, dne 6. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Darja Cokan l.r.
Namestnica predsednice
Žana Avberšek l.r.
Članica
Frančiška Merkač l.r.
Namestnica članice
Marija Potočnik l.r.
Član
Dejan Kavtičnik l.r.

Namestnik članice
Peter Rapac l.r.

Poročilo o izidu volitev za Občinski svet
Občine Mežica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – Skl. US, 70/95, 51/02,
11/03 – Skl. US, 73/03 – Odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05 –
ZLS-M, 121/05, 70/06 – Odl. US, 46/07 – Odl. US, 54/07 – Odl.
US, 60/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna
komisija Občine Mežica sestavila

POROČILO
o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica
Občinska volilna komisija je na 9. seji, dne 6. 10. 2014,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah v Občinski svet Občine Mežica,
dne 5. 10. 2014 ugotovila naslednje rezultate glasovanje ter
izid volitev v Občinski svet Občine Mežica, ki šteje 14 članov:
I.
Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 3186 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Skupno je glasovalo 1817 volivcev ali 57,03 % vseh volilnih upravičencev, od tega:
1.
2.
3.
4.

Na voliščih po volilnem imeniku
Po pošti
Predčasno
S potrdilom

Št.
glasov

%

75

4,24

17

0,96

224

12,67

147

8,31

161

9,11

238

13,46

199
262

11,26
14,82

178
143
124
1768

10,07
8,09
7,01
100

III.
Na osnovi 14. člena ZLV je občinska volilna komisija
ugotovila, da pripada posameznim listam naslednje število
mandatov:

Namestnica člana
Janja Čmarec l.r.

3211.

Zap. Ime liste
št.
1. NEODVISNA LISTA –
MAKSA KRAGELNIKA
2. NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STANKA
4. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5. SMC – STRANKA MIRA
CERARJA
6. ROBERT SLODEJ
»IN SKUPINA VOLIVCEV«
7. ALEKSANDER PRAPER
»IN SKUPINA VOLIVCEV«
8. LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
9. SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
10. LISTA S SRCEM ZA MEŽICO
11. SOCIALNI DEMOKRATI MEŽICA
SKUPAJ:

1787
4
26
0

II.
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1817. Od tega je
bilo 1768 veljavnih in 49 neveljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vrstnem
redu, so dobile naslednje število glasov:

Zap. Ime liste
št.
1. NEODVISNA LISTA – MAKSA
KRAGELNIKA
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STANKA
4. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
6. ROBERT SLODEJ »IN SKUPINA
VOLIVCEV«
7. ALEKSANDER PRAPER »IN SKUPINA
VOLIVCEV«
8. LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
9. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
10. LISTA S SRCEM ZA MEŽICO
11. SOCIALNI DEMOKRATI MEŽICA
SKUPAJ MANDATOV:

Število
mandatov
0
0
2
1
1
2
1
3
2
1
1
14

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bilo v skladu
z drugim odstavkom 18. člena ZLV oddano zadostno število
preferenčnih glasov za naslednje liste kandidatov:
Za listo SDS – Slovenska demokratska stranka je bilo
oddanih skupaj 57 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 %
oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral
določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih
glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi je edini
kandidat, to je kandidat pod zaporedno številko ena, Miro
Petek, dobil 29 preferenčnih glasov in s tem presegel 10 %
števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se mu dodeli eden
mandat, drugi pa se dodeli drugi kandidatki na listi.
Za listo SMC – Stranka Mira Cerarja je bilo oddanih
skupaj 43 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih
glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to listo določiti
po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov
za posamezne kandidate s te liste. Na listi SMC – Stranka
Mira Cerarja je samo en kandidat, to je Zoran Mlakar, deveti
po vrstnem redu na listi, dobil 27 preferenčnih glasov in s tem
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presegel 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se
prvi mandat te liste dodeli njemu.
Za listo Robert Slodej »in skupina volivcev« je bilo oddanih skupaj 68 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % vseh
oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral
določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih
glasov za posamezne kandidate s te liste. Ker število preferenčnih glasov za nobenega kandidata s te liste ne presega
10 % števila vseh oddanih glasov za to listo, se mandata podelita po vrstnem redu kandidatov po listi.
Za listo Lista Kajžar za Mežico je bilo oddanih skupaj
79 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % vseh oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral določiti po
zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za
posamezne kandidate s te liste. Ker število preferenčnih glasov
za nobenega kandidata s te liste ne presega 10 % števila vseh
oddanih glasov za to listo, se mandati podelijo po vrstnem redu
kandidatov po listi.
Za listo SLS – Slovenska ljudska stranka je bilo oddanih
skupaj 101 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih
glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to listo določiti
po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov
za posamezne kandidate s te liste. Na listi SLS – Slovenska
ljudska stranka je samo en kandidat, to je Janez Praper, peti
po vrstnem redu na listi, dobil 52 preferenčnih glasov in s tem

Zap. št. Ime in priimek
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presegel 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se
prvi mandat te liste dodeli njemu. Drugi še preostali mandat,
ki pripada tej listi, pa se dodeli po vrstnem redu kandidatov na
listi, saj število oddanih preferenčnih glasov za vse ostale kandidate s te liste ne presega 10 % števila vseh oddanih glasov za
listo, to je prvi kandidat po vrstnem redu na tej listi, Lovro Vreš.
Za listo Lista s srcem za Mežico je bilo oddanih skupaj
40 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to
listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega
števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s
te liste. Na listi Lista s srcem za Mežico je samo en kandidat, to je
Aleš Pustoslemšek, peti po vrstnem redu na listi, dobil 19 preferenčnih glasov in s tem presegel 10 % števila vseh glasov oddanih
za to listo, zato se prvi mandat te liste dodeli njemu.
Za listo SD – socialni demokrati je bilo oddanih skupaj
38 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % vseh oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral določiti po
zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za
posamezne kandidate s te liste. Ker število preferenčnih glasov
za nobenega kandidata s te liste ne presega 10 % števila vseh
oddanih glasov za to listo, se mandati podelijo po vrstnem redu
kandidatov po listi.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu s
14. in 18. členom ZLV izvoljeni v Občinski svet Občine Mežica
naslednji kandidati:

Lista

Datum roj.

Bivališče

1.

AVGUST GERDEJ-KAJŽAR

Lista Kajžar za Mežico

11. 8. 1954

Ob Meži 10, Mežica

2.

EMA ŽAGAR-GOTOVNIK

Lista Kajžar za Mežico

18. 4. 1965

Onkraj Meže 2, Mežica

3.

UROŠ VRČKOVNIK

Lista Kajžar za Mežico

23. 7. 1968

Leška cesta 25, Mežica

4.

ŠPELA ŠAVC

Robert Slodej »in skupina volivcev«

15. 1. 1980

Fužinarska pot 15, Mežica

5.

BLAŽ ŠUŠEL

Robert Slodej »in skupina volivcev«

17. 6. 1961

Fužinarska pot 2, Mežica

6.

MIRO PETEK

SDS – slovenska demokratska stranka

6. 3. 1959

Celovška cesta 60, Mežica

7.

SIMONA ROŽEJ

SDS – slovenska demokratska stranka

22. 6. 1973

Ob Šumcu 8, Mežica

8.

JANEZ PRAPER

SLS – slovenska ljudska stranka

30. 10. 1949

Celovška cesta 17, Mežica

9.

LOVRO VREŠ

SLS – slovenska ljudska stranka

25. 8. 1969

Podkraj pri Mežici 24, Mežica

10.

ALEKSANDER PRAPER Aleksander Praper »in skupina volivcev«

30. 7. 1975

Podjunska ulica 12, Mežica

11.

ZORAN MLAKAR

SMC – stranka Mira Cerarja

10. 5. 1956

Fužinarska pot 14, Mežica

12.

JANKO PLEŠNIK

Desus – demokratična stranka
upokojencev Slovenije

7. 5. 1963

Stržovo 80, Mežica

13.

ALEŠ PUSTOSLEMŠEK Lista s srcem za Mežico

16. 12. 1968

Knapovška ulica 7, Mežica

14.

TADEJ PUNGARTNIK

21. 2. 1981

Partizanska cesta 26, Mežica

SD – socialni demokrati

Vsem izvoljenim kandidatom za člane Občinskega sveta
Občine Mežica Občinska volilna komisija Občine Mežica izda
potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena ZLV.
Izid volitev se na podlagi drugega odstavka 90. člena
ZLV objavi v občinskem uradnem glasilu, to je Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2014-26
Mežica, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Darja Cokan l.r.
Namestnica predsednice
Žana Avberšek l.r.

Članica
Frančiška Merkač l.r.
Namestnica članice
Marija Potočnik l.r.
Član
Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnica člana
Janja Čmarec l.r.
Namestnik članice
Peter Rapac l.r.
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PIRAN
3212.

Rezultati 2. kroga volitev za župana Občine
Piran dne 19. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna
komisija Piran objavlja
Visto l' articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n: 94/07 – ZLV- testo
unico 3, 45/08 e 83/12) la Commissione elettorale comunale
del Comune di Pirano pubblica

REZULTATE 2. KROGA VOLITEV
ZA ŽUPANA OBČINE PIRAN/
L' ESITO DEL SECONDO TURNO DELLE
ELEZIONI DEL SINDACO
DEL COMUNE DI PIRANO
dne 19. oktobra 2014/del 19 ottobre 2014
VOLITVE ZA ŽUPANA – 2. krog 19. oktobra 2014 /
ELEZIONI PER LA CARICA DI SINDACO – 2˚ turno del
19 ottobre 2014:
Volilnih upravičencev je 15.315 volivcev, glasovalo je
7.086 volivcev, volilna udeležba je bila 46,27 % /
Il numero degli aventi del diritto di voto: 15.315 elettori,
hanno votato 7.086 elettori, l' affluenza alle urne è stata del
46,27 %.
Oddanih glasovnic je bilo 7.085, od tega je na volišču
glasovalo 7.027 volivcev, po pošti pa 58 volivcev. Neveljavnih
glasovnic je bilo 79.
Numero delle schede consegnate: 7.085, 7.027 voti
espressi ai seggi elettorali, 58 elettori hanno votato per corrispondenza. Schede nulle: 79.
POSAMEZNI KANDIDAT JE DOBIL NASLEDNJE ŠTEVILO GLASOV / IL SINGOLO CANDIDATO HA CONSEGUITO IL
SEGUENTE NUMERO DI VOTI:
1 PETER BOSSMAN
Predlagatelj / Proponente: 4.161 glasov 59,39 % glasov /
Socialni demokrati
/ voti
dei voti
2 SEBASTJAN JERETIČ
Predlagatelj / Proponente: 2.845 glasov 40,61 % glasov /
Slovenija za vedno
/ voti
dei voti
Občinska volilna komisija Občine Piran je skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana Občine Piran izvoljen kandidat / Visto l' articolo 107
della Legge sulle elezioni amministrative locali La Commissione eletorale comunale del Comune di Pirano constata che é
stato eletto a sindaco
Peter BOSSMAN, rojen 2. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Luciji, Šolska ulica 1,
Peter BOSSMAN, nato il 2 novembre 1955, residente a
Lucia, Via delle scuole 1
ki je dobil večino veljavnih glasov, in sicer 59,39 % oddanih glasov.
che ha ricevuto la maggioranza dei voti ovvero il 59,39 %
dei voti consegnati.
Piran/Pirano, 22. 10. 2014
Predsednica občinske volilne komisije/
Il presidente della Commissione eletorale
comunale del Comune di Pirano
Selma Bobera-Stanovnik l.r./m.p.

SEVNICA
3213.

Poročilo o udeležbi na lokalnih volitvah 2014
v Občini Sevnica

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3, 45/08 in 83/12) objavlja

POROČILO
o udeležbi na lokalnih volitvah 2014
v Občini Sevnica
Občinska volilna komisija je na seji dne 5. oktobra 2014
ugotovila naslednjo udeležbo na lokalnih volitvah 2014 v Občini
Sevnica, ki so bile izvedene 5. oktobra 2014:
Skupno število volivcev z območja občine:
14729
Skupaj glasovalo po imeniku:
7212
Skupaj glasovalo s potrdili:
0
Skupaj glasovalo:
7212
Procent udeležbe v občini:
48.96 %
Št. 041-0007/2014
Sevnica, dne 7. oktobra 2014
Marko Lisec l.r.
predsednik Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

3214.

Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih
volitvah 2014

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3, 45/08 in 83/12) objavlja

POROČILO
o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2014
I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 5. oktobra 2014
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja ter ugotovitvi izida glasovanja po pošti ugotovila naslednji izid glasovanja na rednih volitvah župana Občine
Sevnica, ki so bile izvedene 5. oktobra 2014:
Oddanih gl.: 7144 Neveljavnih gl.: 69 Veljavnih gl.: 7075
Zap.
št.
1
2
3
4

Kandidat
SREČKO OCVIRK
STANISLAV KRANJEC
JANEZ ŠERJAK
JOŽEF ROŠTOHAR

Št.
glasov
4366
566
1947
196

%
glasov
61.71
8.00
27.52
2.77

II.
Občinska volilna komisija je na podlagi 41., prvega odstavka 107. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je
za župana Občine Sevnica izvoljen SREČKO OCVIRK, rojen
5. 11. 1969, stanujoč Podvrh 31, 8292 Zabukovje, ki je dobil
večino veljavnih glasov.
Št. 041-0007/2014
Sevnica, dne 7. oktobra 2014
Marko Lisec l.r.
predsednik Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2014

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3, 45/08 in 83/12) objavlja

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Sevnica na lokalnih volitvah 2014
I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 5. oktobra 2014
ter dopisni seji dne 7. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja ter
ugotovitvi izida glasovanja po pošti ugotovila naslednji izid
glasovanja na rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine
Sevnica, ki so bile izvedene 5. oktobra 2014.
II.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Sevnica
dobile naslednje število glasov:
Zap. št. Ime liste

Št. glasov

% glasov

1.345

19,18 %

2. STRANKA MIRA CERARJA

731

10,42 %

3. NEODVISNA LISTA VZTRAJNIH IN RAZUMNIH – KRANJEC

221

3,15 %

4. BREDA DRENEK SOTOŠEK – NEODVISNA KANDIDATKA

151

2,15 %

5. LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA

912

13,00 %

1. SDS

6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.132

30,40 %

7. SOCIALNI DEMOKRATI

436

6,22 %

8. ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

174

2,48 %

9. DESUS

605

8,63 %

218

3,11 %

11. ZDRUŽENI

49

0,70 %

12. ZA NAPREDEK IN SPREMEMBE

40

0,57 %

7.014

100,00 %

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Skupaj
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12; v nadaljevanju: ZLV)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov neposredno podeljeno 11 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov,
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v
volilni enoti, pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom ZLV izvoljeni naslednji kandidati:
VE

IME IN PRIIMEK

IME LISTE

1

Srečko Ocvirk

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

Majda Jazbec

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

Gregor Korene

SDS

2

Božidar Groboljšek

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

Janez Šerjak

LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA

2

Tanja Novšak

SDS

3

Janoš Janc

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3

Tomaž Lisec

SDS

4

Janez Kukec

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

Danica Kramžar

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

Ivan Orešnik

SDS
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III.
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 14 mandatov, ki
niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na
podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh
štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25
(d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:
Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 25
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

Količnik
2132.00
1345.00
1066.00
912.00
731.00
710.67
672.50
605.00
533.00
456.00
448.33
436.00
426.40
365.50
355.33
336.25
304.57
304.00
302.50
269.00
266.50
243.67
236.89
228.00
224.17
221.00
218.00
218.00
213.20
201.67

Št.

Ime liste
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Vanja Žulič In Skupina Volivcev
STRANKA MIRA CERARJA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Vanja Žulič In Skupina Volivcev
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Vanja Žulič In Skupina Volivcev
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Vanja Žulič In Skupina Volivcev
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Jure Božič In Skupina Volivcev
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Sevnica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu
in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v
volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti. Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

VE
1
1
1
1
2
2
2
2
3

IME IN PRIIMEK
Božidar Beci
Zdenka Dernovšek
Vanja Žulič
Stane Možič
Frančiška Zemljak
Natalija Hostnik
Danica Božič
Franc Pipan
Vincenc Knez

IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
STRANKA MIRA CERARJA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
STRANKA MIRA CERARJA
DESUS
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Uradni list Republike Slovenije
VE
3
3
4
4
4

IME IN PRIIMEK
Jože Udovč
Dane Hribar
Irena Dobnik
Rado Kostrevc
Vincenc Sitar

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8579

IME LISTE
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
STRANKA MIRA CERARJA
SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS
IV.
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni na
volitvah 5. oktobra 2014 so:

VE
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

IME IN PRIIMEK
Srečko Ocvirk
Majda Jazbec
Božidar Beci
Gregor Korene
Zdenka Dernovšek
Vanja Žulič
Stane Možič
Božidar Groboljšek
Frančiška Zemljak
Janez Šerjak
Natalija Hostnik
Tanja Novšak
Danica Božič
Franc Pipan
Janoš Janc
Vincenc Knez
Tomaž Lisec
Jože Udovč
Dane Hribar
Janez Kukec
Danica Kramžar
Ivan Orešnik
Irena Dobnik
Rado Kostrevc
Vincenc Sitar

IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS
SDS
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
STRANKA MIRA CERARJA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
SDS
STRANKA MIRA CERARJA
DESUS
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS
LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
STRANKA MIRA CERARJA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS
SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS

Št. 041-0007/2014
Sevnica, dne 7. oktobra 2014
Marko Lisec l.r.
predsednik Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

3216.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
na lokalnih volitvah 2014

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3, 45/08 in 83/12) objavlja

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2014
I.
Volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine
Sevnica so bile izvedene v nedeljo, 5. oktobra 2014 na 60. voliščih in v 59. volilnih enotah.

II.
V volilne imenike je bilo vpisanih 14.729 volivcev. Skupaj je glasovalo 7.212 volivcev. Volilna udeležba je bila
48.96 %.
Kandidiralo je 172 kandidatov, izvoljenih pa je bilo
98 članov svetov krajevnih skupnosti. V Krajevni skupnosti
Loka pri Zidanem Mostu v volilnih enotah 2 in 4 ni bilo kandidatov, zaradi česar se volitve v svet krajevne skupnosti v
navedenih volilnih enotah niso izvedle.
III.
Občinska volilna komisija je na seji dne 5. oktobra 2014
ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica:
KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 113 Neveljavnih gl.: 5
Zap. št. Kandidat
1 Franc Pavlin
2 Tjaša Radej
3 Tomaž Blatnik
4 Drago Mirt

Veljavnih gl.: 108
Št. glasov % glasov
67
62.04
41
37.96
29
20

26.85
18.52
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VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 94
Neveljavnih gl.: 4
Zap. št.
5
6
1

Kandidat
Marjan Ločičnik
Janja Gorišek
Anton Ločičnik

2 Milka Slemenšek
4 Božidar Abram
3 Andrej Jesih
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 73
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
1 Benjamin Arnšek
4 David Divjak
2 Marija Šutar
3 Marjeta Meke
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 40
Neveljavnih gl.: 4
Zap. št. Kandidat
1 Matjaž Njeguš
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 468 Neveljavnih gl.: 11
Zap. št.
6
8
7
1
10
3
9
4
5
2

Kandidat
Tomaž Lisec
Alojz Zalašček
Jože Udovč
Vili Zupančič
Jur Kmetič
Matjaž Vrisk
Mateja Šunta
Janez Debelak
Ana Slapšak Gorinšek
Vladimir Čižmek

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 141 Neveljavnih gl.: 27
Zap. št. Kandidat
1 Juraj Šlogar
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 91
Neveljavnih gl.: 6
Zap. št. Kandidat
1 Boris Androjna
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 69
Neveljavnih gl.: 6
Zap. št. Kandidat
1 Janez Stopar
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 87
Neveljavnih gl.: 5
Zap. št. Kandidat
1 Janez Tramte
2 Milan Jermančič
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Veljavnih gl.: 90
Št. glasov % glasov
44
48.89
40
44.44
30
33.33
28
19
15

31.11
21.11
16.67

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 94
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat

Št. glasov % glasov
30
41.10
26
35.62
16
12

21.92
16.44

Veljavnih gl.: 36
Št. glasov % glasov
36
100.00

Veljavnih gl.: 457
Št. glasov % glasov
126
27.57
126
27.57
125
27.35
116
77
74
73
68
60
34

25.38
16.85
16.19
15.97
14.88
13.13
7.44

Veljavnih gl.: 114
Št. glasov % glasov
114
100.00
Veljavnih gl.: 85
Št. glasov % glasov
85
100.00
Veljavnih gl.: 63
Št. glasov % glasov
63
100.00
Veljavnih gl.: 82
Št. glasov % glasov
46
56.10
36

43.90

Št. glasov % glasov

3 Ivan Možic

69

75.00

1 Ivan Cajner

19

20.65

2 Klemen Bec

4

4.35

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 96
Neveljavnih gl.: 19
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 73

Veljavnih gl.: 92

1 Igor Glušič
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 59
Neveljavnih gl.: 11
Zap. št. Kandidat
1 Vincenc Knez
VOLILNA ENOTA 09
Oddanih gl.: 67
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 77
Št. glasov % glasov
77

100.00

Veljavnih gl.: 48
Št. glasov % glasov
48

100.00

Veljavnih gl.: 67
Št. glasov % glasov

2 Brigita Karlovšek

35

52.24

1 Olga Levstik

32

47.76

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE BREZOVO
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 84
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 81
Zap. št. Kandidat

Št. glasov % glasov

4 Goran Žulič

63

77.78

1 Tanja Rantah

54

66.67

3 Jana Žniderič

53

65.43

5 Ksenija Sinkovič

51

62.96

2 Anton Perc

50

61.73

KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 47
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
2 Ciril Krištof
1 Slavica Mirt
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 101 Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
4 Drago Berk
2 Ksenija Poljanc
1 Branko Karlič
3 Anton Brlogar
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 118 Neveljavnih gl.: 4
Zap. št.
2
4
3

Kandidat
Janez Mirt
Ana Kos
Andraž Zupančič

1 Renata Osrajnik

Veljavnih gl.: 45
Št. glasov % glasov
26
57.78
19

42.22

Veljavnih gl.: 100
Št. glasov % glasov
54
54.00
38
38.00
24
6

24.00
6.00

Veljavnih gl.: 114
Št. glasov % glasov
60
52.63
50
43.86
47
41.23
46

40.35
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VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 134 Neveljavnih gl.: 12
Zap. št.
1
2
3

Kandidat
Vojko Kos
Žan Dobnik
Anica Zupan

4 David Erman

Št.

Veljavnih gl.: 122
Št. glasov % glasov
79
64.75
51
41.80
24
19.67
20

16.39

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 125 Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1 Albina Potočnik
4 Zoran Cvar
3 Boris Koteski
2 Jožef Peklar

Veljavnih gl.: 123
Št. glasov % glasov
44
35.77
42
20
17

34.15
16.26
13.82

VOLILNA ENOTA 02
Ni bilo kandidatov.
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 56
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 55
Št. glasov % glasov

2 Janko Metelko
1 Aleksander File

29
23

52.73
41.82

3 Milan Jurgl

14

25.45

VOLILNA ENOTA 04
Ni bilo kandidatov.
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 95
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1 Ludvik Trebše
2 Doris Kosar
3 Mojca Prosenc
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 80
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
2 Milan Klenovšek
1 Dejan Cesar
KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 13
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
1 Silvo Vintar

Veljavnih gl.: 94
Št. glasov % glasov
55
58.51
40
42.55
28

29.79

Veljavnih gl.: 78
Št. glasov % glasov
55
70.51
37
47.44

Veljavnih gl.: 13
Št. glasov % glasov
13
100.00

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 26
Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 25
Zap. št. Kandidat
1 Alojz Rak
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 10
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1 Ladislav Zgonc
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 24
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1 Martin Divjak

Št. glasov % glasov
25
100.00
Veljavnih gl.: 8
Št. glasov % glasov
8
100.00
Veljavnih gl.: 22
Št. glasov % glasov
22
100.00
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VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 29
Neveljavnih gl.: 6
Zap. št. Kandidat
1 Brigita Udovč
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 18
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1 Božidar Metelko
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 29
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1 Jože Pirc
KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 287 Neveljavnih gl.: 32
Zap. št. Kandidat
3 Lea Tuhtar
1 Slavko Salmič
2 Rok Kuzem
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 374 Neveljavnih gl.: 18
Zap. št. Kandidat
1 Severin Jazbec
5 Martina Dremšak
4 Franc Horjak
3 Milan Kozole
2 Jože Pinoza
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 673 Neveljavnih gl.: 37
Zap. št.
2
5
4
8
6
3
7
1

Kandidat
Grega Vavtar
Drago Slukan
Ljudmila Hilda Lipovšek
Drago Jazbec
Miran Grubenšek
Milan Sladič
Katarina Albina Šantej
Mihael Duvnjak

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 379 Neveljavnih gl.: 30
Zap. št. Kandidat
1 Irena Klenovšek
2 Silva Močivnik
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 922 Neveljavnih gl.: 35
Zap. št. Kandidat
2 Božidar Groboljšek
1 Stanislava Žičkar
3
6
5
4

Jože Dernač
Marko Kotar
Sanja Slemenšek
Jurij Orač

Stran
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Veljavnih gl.: 23
Št. glasov % glasov
23
100.00
Veljavnih gl.: 17
Št. glasov % glasov
17
100.00
Veljavnih gl.: 28
Št. glasov % glasov
28
100.00

Veljavnih gl.: 255
Št. glasov % glasov
123
48.24
104
40.78
61

23.92

Veljavnih gl.: 356
Št. glasov % glasov
143
40.17
123
34.55
83
66
55

23.31
18.54
15.45

Veljavnih gl.: 636
Št. glasov % glasov
188
29.56
152
23.90
150
23.58
117
109
103
81
75

18.40
17.14
16.19
12.74
11.79

Veljavnih gl.: 349
Št. glasov % glasov
244
69.91
118
33.81
Veljavnih gl.: 887
Št. glasov % glasov
458
51.63
186
20.97
167
142
85
77

18.83
16.01
9.58
8.68

Stran
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KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 41
Neveljavnih gl.: 3
Zap. št. Kandidat
1 Janoš Janc
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 22
Neveljavnih gl.: 3
Zap. št. Kandidat
1 Branko Mavrič
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 86
Neveljavnih gl.: 5
Zap. št. Kandidat
1 Marija Novak
2 Uroš Gorenc
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 80
Neveljavnih gl.: 4
Zap. št. Kandidat
1 Jože Ratajc
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 42
Neveljavnih gl.: 4
Zap. št. Kandidat
1 Danijel Zalokar
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 37
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
1 Miha Pavkovič
2 Aleksander Kralj
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 15
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1 Andrej Marušič
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 7
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
1 Andrej Lisec
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 237 Neveljavnih gl.: 5
Zap. št.
1
6
4

Kandidat
Branko Keber
Janez Debenc
Marko Repše

Uradni list Republike Slovenije

Veljavnih gl.: 38
Št. glasov % glasov
38
100.00
Veljavnih gl.: 19
Št. glasov % glasov
19
100.00
Veljavnih gl.: 81
Št. glasov % glasov
59
72.84
22

27.16

Veljavnih gl.: 76
Št. glasov % glasov
76
100.00
Veljavnih gl.: 38
Št. glasov % glasov
38
100.00
Veljavnih gl.: 37
Št. glasov % glasov
21
56.76
16

43.24

Veljavnih gl.: 14
Št. glasov % glasov
14
100.00
Veljavnih gl.: 5
Št. glasov % glasov
5
100.00

Veljavnih gl.: 232
Št. glasov % glasov
141
60.78
63
27.16
62
26.72

2 Marija Repovž
5 Katja Repše
3 Jožef Justinek

54
51
26

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 74
Neveljavnih gl.: 2

Veljavnih gl.: 72

Zap. št. Kandidat
3 Ksenja Dermelj
1 Mihael Jazbec
2 Karmen Hribar

23.28
21.98
11.21

Št. glasov % glasov
39
54.17
31
43.06
12

16.67

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 42
Neveljavnih gl.: 4
Zap. št. Kandidat
1 Zdenka Štih
2 Danica Kramžar
3 Stojan Pelko
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 28
Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat
2 Tomaž Strnad
1 Gorazd Kranjc
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 41
Neveljavnih gl.: 11
Zap. št. Kandidat
1 Boštjan Krmelj
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 33
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
2 Andrej Oblak
1 Jože Lazar
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 53
Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1 Jože Dragan
2 Franci Komljanec
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 48
Neveljavnih gl.: 4
Zap. št. Kandidat
1 Irena Odlazek
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 249 Neveljavnih gl.: 8
Zap. št. Kandidat
1 Janez Kukec

Veljavnih gl.: 38
Št. glasov % glasov
20
52.63
11
7

28.95
18.42

Veljavnih gl.: 26
Št. glasov % glasov
18
69.23
8

30.77

Veljavnih gl.: 30
Št. glasov % glasov
30
100.00
Veljavnih gl.: 33
Št. glasov % glasov
19
57.58
14

42.42

Veljavnih gl.: 52
Št. glasov % glasov
36
69.23
23
44.23
Veljavnih gl.: 44
Št. glasov % glasov
44
100.00

Veljavnih gl.: 241
Št. glasov % glasov
145

60.17

3 Uroš Flajs

76

31.54

5 Tone Janežič

58

24.07

2 Marta Kralj

50

20.75

6 Ferdi Kovač

45

18.67

7 Mateja Gačnik

36

14.94

4 Drago Jazbec

19

7.88

8 Mateja Sitar

15

6.22

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 172 Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 171
Št. glasov % glasov

1 Janez Virant

78

45.61

3 Henrik Hočevar

68

39.77

2 Marinka Šuštaršič

61

35.67
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Zap. št. Kandidat

Št.

Št. glasov % glasov

6 Anton Janežič

43

25.15

5 Simon Repovž

29

16.96

4 Jerneja Janežič

9

5.26

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 161 Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 161
Št. glasov % glasov

1 Janez Pungerčar

92

57.14

3 Valentin Škoporc

71

44.10

2 Marijana Jereb

39

24.22

5 Vladka Blas

37

22.98

25

15.53

8 Mitja Sebanc

23

14.29

4 Franc Zupančič

18

11.18

9 Martina Janežič

14

8.70

7 Simon Povše

13

8.07

6 Anita Kukec

12

7.45

10 Blaž Holc

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 142 Neveljavnih gl.: 2
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 140
Št. glasov % glasov

1 Franc Mrgole

80

57.14

2 Zdenka Slapšak

68

48.57

3 Mirko Mavrič

43

30.71

5 Peter Žibert

43

30.71

4 Ljudmila Sitar

36

25.71

KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 149 Neveljavnih gl.: 6
Zap. št. Kandidat

Veljavnih gl.: 143
Št. glasov % glasov

1 Vid Špec

76

53.15

5 Betka Krajnc

51

35.66

6 Matej Krajnc

49

34.27

3 Albina Sehur

31

21.68

2 Melita Nepužlan

28

19.58

4 Jožica Trupi

20

13.99

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 182 Neveljavnih gl.: 1
Zap. št. Kandidat
1 Jože Baumkirher

Veljavnih gl.: 181
Št. glasov % glasov
120

66.30

2 Damjan Pajk

76

41.99

3 Andreja Kobal

47

25.97

4 Martin Požun

42

23.20

5 Dejan Jazbec

30

16.57
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VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 64
Neveljavnih gl.: 0
Zap. št. Kandidat
3 Albin Kolman
1 Srečko Gole

Stran
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Veljavnih gl.: 64
Št. glasov % glasov
39
60.94
26
40.63

2 Štefan Racman

21

32.81

Št. 041-0007/2014
Sevnica, dne 7. oktobra 2014
Marko Lisec l.r.
predsednik Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

TIŠINA
3217.

Razpis ponovnih volitev v odbore vaških
skupnosti na območju Občine Tišina
za naselja Gederovci, Rankovci, Sodišinci,
Tišina, Tropovci in Vanča vas

Na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija
Občine Tišina

RAZPISUJE
ponovne volitve v odbore vaških skupnosti
na območju Občine Tišina za naselja Gederovci,
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci
in Vanča vas
1. Ponovne volitve v odbore vaških skupnosti Gederovci,
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas bodo v nedeljo, 14. decembra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 24. oktober 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 041-0005/2014
Tišina, dne 17. oktobra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Tišina
Stanislav Žižek l.r.

POSTOJNA
3218.

Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne
skupnosti Studeno

Na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
Občinska volilna komisija Občine Postojna

RAZPISUJE
ponovne volitve v svet
Krajevne skupnosti Studeno
1.
Ponovne volitve v svet Krajevne skupnosti Studeno se
opravijo v nedeljo, 7. decembra 2014.

Stran
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2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 27. oktober 2014.
3.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-11/2014
Postojna, dne 22. oktobra 2014
Mateja Geržina l.r.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Postojna
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– za Krajevno skupnost Gorica v volilni enoti 1 (Gorica)
– 3 člani Sveta Krajevne skupnosti Gorica
– za Krajevno skupnost Brezovci, v volilni enoti 1 (Brezovci) – 3 člani Sveta Krajevne skupnosti Brezovci.
4. člen
Kandidature se vložijo pri Volilni komisiji Občine Puconci
najkasneje v sredo 26. 11. 2014 do 19. ure.
Št. 041-0002/2014
Puconci, dne 20. oktobra 2014
Predsednica
Volilne komisije Občine Puconci
Vida Barbarič l.r.

PUCONCI
3219.

Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevnih
skupnosti Mačkovci, Brezovci in Gorica

Na podlagi 41., 93. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) Volilna komisija
Občine Puconci

RAZPISUJE
ponovne volitve v Svet Krajevnih skupnosti
Mačkovci, Brezovci in Gorica
1. člen
Volilna komisija Občine Puconci ugotavlja, da šteje
Svet Krajevne skupnosti Mačkovci 17 članov, Svet Krajevne
skupnosti Gorica 3 člane in Svet Krajevne skupnosti Brezovci 7 članov, kar je v skladu z določili Odloka o določitvi števila
članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih
skupnosti Občine Puconci (Uradni list RS, št. 67/98, 57/06
in 31/14).
Volilna komisija Občine Puconci nadalje ugotavlja, da
se zaradi nezadostnega števila vloženih kandidatur za člane Sveta Krajevne skupnosti Mačkovci, Krajevne skupnosti
Brezovci in Krajevne skupnosti Gorica ter zaradi odstopa s
funkcije edinega izvoljenega člana Sveta Krajevne skupnosti
Gorica, kakor tudi odstopov dveh izvoljenih članov Sveta
KS Brezovci, morajo opraviti ponovne volitve.
2. člen
Ponovne volitve v Svet Krajevnih skupnosti Mačkovci,
Gorica in Brezovci se bodo opravile v nedeljo, dne 21. 12.
2014.
Za dan razpisa ponovnih volitev, s katerim začnejo teči
roki za volilna opravila, se šteje 20. 10. 2014.
3. člen
Na ponovnih volitvah se bo volilo naslednje število
članov svetov krajevnih skupnosti:
– za Krajevno skupnost Mačkovci, v volilni enoti 3
(Mačkovci) – 2 člana Sveta Krajevne skupnosti Mačkovci

SEŽANA
3220.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini
Sežana – drugi krog, dne 19. 10. 2014

Občinska volilna komisija Sežana je na podlagi 90. člena
Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07
– prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) na seji dne 21. 10. 2014
sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana v Občini Sežana – drugi
krog, dne 19. 10. 2014
1. Drugi krog volitev župana v Občini Sežana je bil opravljen dne 19. 10. 2014. Pravico glasovanja je imelo 10.872
volivcev, glasovalo pa je 3.794 volivcev, kar znaša 34,9 %. Vsi
volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je glasovalo 130 volivcev, po pošti pa 14 volivcev.
2. Oddanih je bilo 3.794 glasovnic, od katerih je bilo
39 neveljavnih, 3.755 pa veljavnih.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. DAVORIN TERČON
2.013 glasov
53,61 %
2. DAVID ŠKABAR
1.742 glasov
46,39 %
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list
RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) za župana
Občine Sežana izvoljen
DAVORIN TERČON, roj. 2. 1. 1961, iz Sežane, Cesta na
Lenivec 6c.
Št. 041-1/2014-250
Sežana, dne 21. oktobra 2014
Vesna Zobec l.r.
Predsednica
Člani:
Božidar Dragan l.r.
Petra Felicjan l.r.
Sebastjan Funa l.r.
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VLADA
3221.

Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko
primerno zasnovo proizvodov, povezanih
z energijo

Na podlagi sedmega odstavka 327. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta uredba določa tehnične zahteve za okoljsko primerno zasnovo, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani
z energijo, da se lahko dajo na trg oziroma v uporabo in se
lahko prosto tržijo, v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo
izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z
dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2009/125/ES).
(2) Ta uredba se ne uporablja za potniška ali tovorna
prevozna sredstva.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu:
proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na
rabo energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno
z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg
oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim
uporabnikom, in za katere se lahko pripravi samostojna ocena
okoljske učinkovitosti;
2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu
Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski
uniji za plačilo ali brezplačno ne glede na vrsto prodaje oziroma
prodajno tehniko;
3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za
predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski
uniji;
4. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči
dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
5. dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji ali uvoznik, ki da proizvod na trg ali v uporabo v Evropski uniji; če teh ni, se za dobavitelja šteje druga
fizična ali pravna oseba, ki da proizvod na trg ali v uporabo;
6. ekološki profil pomeni opis vnosov in iznosov (na
primer materialov, emisij in odpadkov) v skladu z izvedbenim
predpisom, ki velja za proizvod, v njegovi celotni življenjski
dobi, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih v merljivih fizikalnih količinah;
7. energijska predelava pomeni uporabo gorljivih odpadkov za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom skupaj z
drugimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;
8. harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo iz Priloge I Direktive
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), kakor je bila nazadnje spremenjena
z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne

Št.

76 / 24. 10. 2014 /

Stran

8585

20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov
in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18),
na predlog Evropske komisije v skladu s 6. členom te direktive;
9. izboljšanje okoljske učinkovitosti pomeni postopek
izboljšanja okoljske učinkovitosti proizvoda v času več generacij, čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih proizvoda hkrati;
10. izvedbeni predpisi so uredbe Evropske komisije, ki
določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo posameznih
skupin proizvodov;
11. materiali so snovi ali tvarine, ki se uporabijo pri izdelavi, dodelavi ali predelavi proizvoda v njegovi celotni življenjski
dobi;
12. nevarni odpadek je odpadek, ki ima eno ali več
nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list
RS, št. 103/11);
13. odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže,
namerava zavreči ali mora zavreči;
14. okoljska učinkovitost proizvoda pomeni rezultate
proizvajalčevega upravljanja okoljskih vidikov proizvoda, navedenih v tehnični dokumentaciji;
15. okoljsko primerna zasnova pomeni sistematično
vključitev okoljskih vidikov v zasnovo proizvoda, da bi se
izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski
dobi;
16. okoljski vidik pomeni element ali funkcijo proizvoda,
ki lahko v njegovi življenjski dobi vpliva na okolje;
17. okoljski vpliv pomeni vsako spremembo okolja, ki
v celoti ali delno izhaja iz proizvoda v njegovi življenjski dobi;
18. organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in je z odločbo pristojnega ministrstva določen za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti,
vključno z umerjanjem, preizkušanjem, certificiranjem in kontrolo;
19. ponovna uporaba pomeni postopek, v katerem se
proizvod ali njegovi deli ponovno uporabijo za enak namen, za
katerega so bili ustvarjeni, vključno z nadaljnjo uporabo proizvoda, ki se vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu
recikliranja ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega
proizvoda;
20. pooblaščeni zastopnik je fizična ali pravna oseba s
sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti
v zvezi s proizvodi v njegovem imenu;
21. posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi
pomeni količinsko določeno in merljivo zahtevo po okoljsko
primerni zasnovi, povezano z določenim okoljskim vidikom
proizvoda, na primer porabo energije med delovanjem, preračunano na enoto izhodnega učinka;
22. predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da
se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo
druge materiale, ki bi se uporabili za izpolnitev določene funkcije ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije;
23. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki izdeluje
proizvode ali se zanj načrtujejo ali izdelujejo in ki jih trži pod
svojim imenom ali blagovno znamko;
24. recikliranje pomeni ponovno obdelavo odpadnih materialov v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge
namene, vendar ne za energetsko predelavo;
25. sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji v proizvode in niso dani na trg ali v uporabo kot samostojni
deli za končne uporabnike ali zanje ni mogoče pripraviti samostojne ocene okoljske učinkovitosti;
26. splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi
pomeni zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na
ekološkem profilu proizvoda kot celoti in nima določenih mejnih
vrednosti za posamezne okoljske vidike;
27. usklajevalna zakonodaja Evropske unije je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
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28. uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s
sedežem v Evropski uniji in daje na trg Evropske unije proizvode iz tretjih držav;
29. zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo v zvezi s proizvodom ali načrtovanjem proizvoda, namenjeno izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahtevo po
zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih proizvoda;
30. zasnova proizvoda pomeni več postopkov, ki pri
tehničnih lastnostih proizvoda upoštevajo pravne, tehnične,
varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve, ki jim mora
proizvod ustrezati;
31. znak skladnosti CE je znak, s katerim proizvajalec
izjavlja, da je proizvod skladen z zahtevami iz usklajevalne
zakonodaje Evropske unije, ki določa njegovo namestitev;
32. življenjska doba pomeni zaporedna in med seboj
povezana obdobja proizvoda od uporabe surovin do dokončne
odstranitve.
3. člen
(znak skladnosti CE in izjava EU o skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo nanj pritrditi znak
skladnosti CE in sestaviti izjavo EU o skladnosti, s čimer zagotavlja in izjavlja, da proizvod ustreza zahtevam za okoljsko
primerno zasnovo.
(2) Znak skladnosti CE je sestavljen iz začetnic „CE“ in
mora imeti lastnosti, ki so navedene v Prilogi I te uredbe, ki je
njen sestavni del.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
sestaviti izjavo EU o skladnosti, ki mora vsebovati naslednje
podatke:
a) ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
b) opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepoznavanje;
c) navedbo izvedbenega predpisa in sklic na drugo zakonodajo Evropske unije, ki določa označevanje z znakom
skladnosti CE;
č) sklicevanje na uporabljene harmonizirane standarde;
d) druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;
e) ime in priimek ter podpis odgovorne osebe, ki jo je
pooblastil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
4. člen
(obveznosti uvoznika)
Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v Evropski
uniji nima pooblaščenega predstavnika, mora uvoznik:
a) zagotoviti, da je proizvod, ki je dan na trg ali v uporabo, skladen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo in s to
uredbo,
b) hraniti in dati na voljo nadzornim organom izjavo EU o
skladnosti in tehnično dokumentacijo.
5. člen
(prosti pretok)
(1) Proizvod, ki izpolnjuje zahteve za okoljsko primerno
zasnovo in je označen z znakom skladnosti CE v skladu s
3. členom te uredbe, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati
pri njegovem dajanju na trg ali v uporabo.
(2) Proizvod, za katerega izvedbeni predpis določa, da
zanj ni potrebna zahteva za okoljsko primerno zasnovo, in
je označen z znakom skladnosti CE, se ne sme prepovedati,
omejiti ali ovirati pri njegovem dajanju na trg ali v uporabo.
6. člen
(ugotavljanje skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo izvesti postopek
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ugotavljanja skladnosti proizvoda z zahtevami izvedbenega
predpisa, ki ureja okoljske zahteve za posamezno skupino
proizvodov.
(2) Na podlagi postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so
določeni v izvedbenem predpisu, se proizvajalci odločijo za:
a) notranji nadzor nad načrtovanjem proizvoda, ki je določen v Prilogi II te uredbe in je njen sestavni del, ali
b) sistem upravljanja, ki je določen v Prilogi III te uredbe
in je njen sestavni del.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
se postopek ugotavljanja skladnosti lahko izbere tudi med
moduli iz Priloge II Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za
trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS
(UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82), če je to upravičeno in
sorazmerno s tveganjem.
7. člen
(domneva o skladnosti)
(1) Za proizvod, ki je označen z znakom skladnosti CE
iz 3. člena te uredbe, se šteje, da je skladen z določbami te
uredbe in izvedbenega predpisa.
(2) Za proizvod, pri katerem so bili pri načrtovanju proizvoda uporabljeni harmonizirani standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je skladen z določbami
te uredbe in določbami izvedbenega predpisa, na katerega se
ti standardi nanašajo.
(3) Šteje se, da so proizvodi, za katere je bil pridobljen
znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L
št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1) in Uredbo (ES) št. 66/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009
o znaku EU za okolje (UL L št. 27 z dne 30. 1. 2010, str. 1),
v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo.
(4) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis,
zasnuje organizacija, registrirana v skladu z Uredbo (ES)
št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114
z dne 24. 4. 2001, str. 1), in je zasnova proizvoda vključena v
obseg registracije, se domneva, da sistem upravljanja organizacije ustreza zahtevam iz Priloge III te uredbe.
(5) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis, zasnuje organizacija s sistemom upravljanja, ki vključuje zasnovo
proizvoda in se izvaja v skladu s harmoniziranimi standardi,
ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se domneva,
da je sistem upravljanja v skladu z zahtevami iz Priloge III te
uredbe.
(6) Če za posamezen proizvod obstaja sum o neskladnosti proizvoda, mora nadzorni organ zaradi določitve morebitnih
pravočasnih popravnih ukrepov na svojih spletnih straneh objaviti utemeljeno oceno o neskladnosti proizvoda, ki jo izdela
organ za ugotavljanje skladnosti ali proizvajalec proizvoda.
8. člen
(zaščitna klavzula)
(1) Kadar nadzorni organ ugotovi, da proizvod, ki je označen z znakom skladnosti CE iz 3. člena te uredbe in je na trgu
ali se uporablja v skladu z njegovim namenom uporabe, ne
izpolnjuje zahtev za okoljsko primerno zasnovo, se proizvajalec
ali njegov pooblaščeni zastopnik pozove, da zagotovi skladnost
proizvoda in preneha s kršitvijo, pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ. Kadar se neskladnost nadaljuje, nadzorni organ
sprejme ukrepe o prepovedi ali omejitvi trgovanja s proizvodom
ali o prepovedi ali omejitvi njegove uporabe ali odloči, da se
proizvod umakne s trga.
(2) Kadar nadzorni organ sprejme odločitev o prepovedi
ali omejitvi trgovanja s proizvodom ali o prepovedi ali omejitvi
njegove uporabe ali odloči, da se proizvod umakne s trga, se
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priglasi zaščitna klavzula skladno s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki
omejujejo trgovanje s proizvodi. V obvestilu se navedejo razlogi
za odločitev, in sicer:
a) neizpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa,
b) nepravilna uporaba harmoniziranih standardov,
c) pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih.
(3) Odločitve, ki jih nadzorni organ sprejme na podlagi
prejšnjega odstavka, morajo biti dostopne javnosti.
9. člen
(zahteve za sestavne dele in sklope)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki daje na
trg ali v uporabo sestavne dele in sklope, mora proizvajalcu
proizvoda zagotoviti podatke o sestavi materialov in porabi
energije, materialih ali virih za sestavne dele ali sklope, če tako
določa izvedbeni predpis.
10. člen
(obveščanje potrošnikov)
Proizvajalci morajo skladno z zahtevami izvedbenega
predpisa končnim uporabnikom proizvodov zagotoviti:
a) informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni uporabi proizvoda, ter
b) podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove okoljsko primerne zasnove.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad okoljsko primerno zasnovo proizvodov, ki so
na trgu, opravlja inšpekcija, pristojna za trg. Za proizvode v
uporabi opravlja nadzor energetska inšpekcija.
12. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list
RS, št. 50/12, 69/13 in 17/14 – EZ-1).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-2/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-2430-0049
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA I

(1) Znak skladnosti CE mora biti visok najmanj 5 mm. Če je pomanjšan ali povečan, se morajo upoštevati
razmerja iz spodnje umerjene risbe.
(2) Znak skladnosti CE se mora pritrditi na proizvod. Kadar to ni mogoče, mora biti pritrjen na embalažo in
spremne dokumente.

PRILOGA II
Notranji nadzor nad zasnovo proizvoda
(1) V postopku notranjega nadzora nad zasnovo proizvoda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
zagotovi in izjavi, da proizvod izpolnjuje zahteve iz izvedbenega predpisa. Izjava EU o skladnosti se lahko
nanaša na enega ali več proizvodov in jo mora hraniti proizvajalec.
(2) Proizvajalec mora zbrati dosje tehnične dokumentacije, ki omogoča oceno skladnosti proizvoda z
zahtevami izvedbenega predpisa.
Tehnična dokumentacija proizvoda mora vsebovati zlasti:
a)
splošni opis proizvoda in njegove namembnosti;
b)
ugotovitve okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklice na objave okoljskih ocen ali študijske
primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in določanju konstrukcijskih
rešitev proizvoda;
c)
ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni predpis;
č)
elemente specifikacije zasnove proizvoda, povezane z vidiki okoljske zasnove proizvoda;
d)
seznam ustreznih standardov, uporabljenih v celoti ali delno, in opis rešitev, sprejetih za
izpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa, kadar niso bili uporabljeni standardi ali kadar ti standardi
v celoti ne upoštevajo zahtev iz izvedbenega predpisa;
e)
izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki jih določa izvedbeni predpis;
f)
rezultate opravljenih meritev v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, vključno s
podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, ki jih določa
izvedbeni predpis.
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PRILOGA III
Sistem upravljanja za ugotavljanje skladnosti
(1) S postopkom sistema upravljanja za ugotavljanje skladnosti proizvoda proizvajalec, ki izpolnjuje
obveznosti iz drugega odstavka te priloge, zagotavlja in izjavlja, da proizvod izpolnjuje zahteve izvedbenega
predpisa. Izjava EU o skladnosti se lahko nanaša na enega ali več proizvodov in jo mora hraniti proizvajalec.
(2) Sistem upravljanja se lahko uporabi za ugotavljanje skladnosti proizvoda, če proizvajalec upošteva
okoljske elemente, opredeljene v tretjem odstavku te priloge.
(3) Okoljski elementi sistema upravljanja, s katerimi proizvajalec izkazuje, da je proizvod v skladu z
zahtevami izvedbenega predpisa, so:
3.1 Politika okoljske učinkovitosti proizvoda
Proizvajalec mora prikazati skladnost z zahtevami izvedbenega predpisa. Zagotoviti mora tudi okvir za
določanje in spreminjanje ciljev okoljske učinkovitosti proizvoda in kazalnikov glede izboljšanja skupne
okoljske učinkovitosti proizvoda. Vsi ukrepi, ki jih sprejme zaradi izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti in
vzpostavitve ekološkega profila proizvoda z zasnovo in izdelavo, morajo biti dokumentirani sistematično in
urejeno v obliki pisnih postopkov in navodil, če to zahteva izvedbeni predpis.
Ti postopki in navodila morajo vsebovati zlasti:
a)
seznam dokumentov, ki mora biti sestavljen tako, da izraža skladnost proizvoda z izvedbenimi
predpisi in to uredbo, in mora biti dostopen nadzornim organom;
b)
opis ciljev in kazalnikov okoljske učinkovitosti proizvoda ter organizacijske strukture, odgovornosti,
pristojnosti uprave in razporeditve virov v zvezi z njihovo uporabo in vzdrževanjem;
c)
opis preverjanj in preizkusov, ki se izvajajo po proizvodnji, s katerimi se preveri učinkovitost
proizvoda v primerjavi s kazalniki okoljske učinkovitosti;
č)
opis postopkov za nadzor nad zahtevano dokumentacijo in zagotavljanje njenega rednega
posodabljanja in
d)
opis metode za preverjanje izvajanja in učinkovitosti okoljskih elementov sistema upravljanja.

3.2 Načrtovanje
Proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati:
a)
postopke za določitev ekološkega profila proizvoda;
b)
cilje in kazalnike okoljske učinkovitosti proizvoda, ki upoštevajo tehnološke možnosti ob upoštevanju
tehničnih in ekonomskih zahtev, ter
c)
program za doseganje teh ciljev.
3.3 Izvedba in dokumentacija
3.3.1 Dokumentacija o sistemu upravljanja mora:
a)
opredeliti in dokumentirati odgovornosti in pooblastila za zagotovitev visoke okoljske učinkovitosti
proizvoda ter poročanje o njegovem delovanju zaradi pregleda in izboljšav;
b)
vsebovati dokumente o uporabljenih postopkih in tehnike za nadzor in preverjanje zasnove ter
sistematične ukrepe, ki se uporabljajo pri zasnovi proizvoda, in
c)
vzpostaviti in hraniti informacije, ki opisujejo ključne okoljske elemente sistema upravljanja in
postopke za nadzor nad vsemi potrebnimi dokumenti.
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3.3.2 Dokumentacija o proizvodu mora vsebovati zlasti:
a)
splošen opis proizvoda in njegovo namembnost;
b)
ugotovitve ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklicevanja na objave okoljskih
ocen ali študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in določanju
konstrukcijskih rešitev proizvoda;
c)
ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni predpis;
č)
dokumente, ki opisujejo rezultate opravljenih meritev skladno z zahtevami za okoljsko primerno
zasnovo, vključno s podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami, ki jih določa izvedbeni
predpis;
d)
proizvajalec mora pripraviti specifikacije, ki navajajo zlasti uporabljene standarde; kadar standardi
niso bili uporabljeni ali kadar ti dokumenti v celoti ne upoštevajo zahtev izvedbenega predpisa, pa
navedbo sredstev, uporabljenih za zagotovitev skladnosti, in
e)
izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki se zagotovi v skladu z zahtevami
izvedbenega predpisa.
3.4 Preverjanje in odprava pomanjkljivosti
3.4.1 Proizvajalec mora:
a)
sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev proizvodnje v skladu s specifikacijami zasnove in
zahtevami izvedbenega predpisa;
b)
vzpostaviti in vzdrževati postopke za preverjanje in reševanje neskladnosti ter vnesti spremembe, ki
izhajajo iz postopkov za odpravo pomanjkljivosti, v dokumentirane postopke in
c)
najmanj enkrat na tri leta opraviti popolno notranjo presojo okoljskih elementov sistema za
upravljanje.
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3222.

Uredba o spremembi Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06,
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10,
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13,
51/13, 59/13, 14/14, 28/14 in 43/14) se druga alineja 13. člena
spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za finance:
Direktorat za javno premoženje
Direktorat za finančni sistem
Direktorat za zakladništvo
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih
prihodkov
Direktorat za proračun
Direktorat za javno računovodstvo
Direktorat za javno naročanje«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za finance se s to uredbo uskladi najpozneje do
30. oktobra 2014.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra
2014.
Št. 00714-2/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-1711-0076
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3223.

Odlok o Svetu za nacionalno varnost

Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,
47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o Svetu za nacionalno varnost
1. člen
S tem odlokom se urejajo sestava in določena vprašanja
delovanja Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem bese-
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dilu: SNAV), ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti,
ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne
varnosti.
2. člen
SNAV:
– svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se
nanašajo na nacionalno varnost države,
– pred obravnavo na vladi svetuje ministrstvom pri ukrepih
in aktih ministrstev, ki se nanašajo na uresničevanje interesov
in ciljev nacionalne varnosti,
– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti
nacionalne varnosti,
– pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in
drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije, ki se nanašajo na nacionalno varnost,
– ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanje
države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne
varnosti,
– daje mnenja k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki
jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na
področju nacionalne varnosti,
– daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV.
3. člen
Vlada v SNAV imenuje:
– predsednika vlade, ki je predsednik SNAV,
– ministra za obrambo,
– ministra za notranje zadeve,
– ministra za zunanje zadeve,
– ministra za finance,
– ministra za pravosodje in
– direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
4. člen
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta
obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnika največje
opozicijske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije,
predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih
organizacij.
(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu
SNAV druge ministre ter strokovnjake s področja nacionalne
varnosti.
5. člen
(1) Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada, operativno
usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno
izvedbo stališč SNAV ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV
opravlja služba, ki jo določi vlada.
(2) Sekretariat SNAV sestavljajo:
– svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost,
ki vodi sekretariat,
– direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
ki je namestnik vodje,
– generalni sekretar vlade,
– generalni direktor Policije,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo,
– državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za obrambo,
– državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za finance,
– državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
– poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
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– direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakono-

(3) Vodja Sekretariata SNAV lahko k sodelovanju pri delu
Sekretariata povabi tudi predstavnike institucij iz prejšnjega
člena.
6. člen
Kadar se na sejah SNAV in sekretariata SNAV obravnavajo tajni podatki, morajo imeti sodelujoči dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti.
7. člen
(1) Predsednik SNAV lahko določi, da svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost spremlja izvrševanje
odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in
ciljev na področju nacionalne varnosti (v nadaljnjem besedilu:
svetovalec SNAV).
(2) Pri spremljanju svetovalec SNAV lahko vpogleda v
ustrezno dokumentacijo in druge zapise, ki jih pripravljajo ali
hranijo ministrstva ali vladne službe, ter opravi pogovor z osebo, ki je ali je bila odgovorna za izvajanje odločitev vlade ter za
pripravo ali hrambo ustrezne dokumentacije in drugih zapisov.
(3) O svojih ugotovitvah svetovalec SNAV obvesti predsednika SNAV.
8. člen
Način dela SNAV se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta
sprejme na svoji prvi seji.
9. člen
V vojnih in izrednih razmerah se SNAV preoblikuje v
Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona
o obrambi.
10. člen
Sredstva za delo SNAV se zagotovijo iz sredstev službe,
ki opravlja strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV.
KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 70/13 in 72/13
– popr.).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-16/2014
Ljubljana, dne 22. oktobra 2014
EVA 2014-1411-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
čiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU in 50/14) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,
112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10,
45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12,
90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14) izdaja
minister za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
javne uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06,
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11,
20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14 in 65/14) se v drugem
odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57«
črta vrstica:
»
Direktorat za javno
premoženje in finančni
sistem

B017103

Generalni direktor
57
direktorata MIN
«,

za vrstico

Generalni direktor
57
direktorata MIN
«
pa se dodata novi vrstici, ki se glasita:

Direktorat za zakladništvo B017103

»

Direktorat za finančni
sistem

B017103

Direktorat za javno
premoženje

B017103

Generalni direktor
57
direktorata MIN

Generalni direktor
57
direktorata MIN
«.
V tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat), Razpon plačnega razreda: 55–56« se besedilo »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE« nadomesti z besedilom
»MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO«, besedilo »MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR« pa se nadomesti z besedilom »MINISTRSTVO
ZA INFRASTRUKTURO«. Na koncu tabele se dodata novi
vrstici, ki se glasita:
»
MINISTRSTVO ZA JAVNO
UPRAVO

B017104

Generalni
56
sekretar MIN

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
Generalni
B017104
56
PROSTOR
sekretar MIN
«.

MINISTRSTVA
3224.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno pre-

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2014.
Št. 0070-16/2014/10
Ljubljana, dne 23. oktobra 2014
EVA 2014-1711-0079
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
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3197.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občinski
svet Občine Cerknica (proporcionalne volitve)

8467

3198.
3199.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Črnomelj
Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih
skupnosti v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj
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3179.
3180.
3181.
3182.
3183.

3221.
3222.
3223.

3184.
3185.

3186.
3187.
3188.
3224.

3189.

3190.

3191.
3192.

3193.
3194.

3195.
3196.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

8425
8425
8425
8425
8426

3200.

VLADA

Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih
Odlok o Svetu za nacionalno varnost

3201.
8585
8591
8591

MINISTRSTVA

Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov
Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih
gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo
po metodologiji FADN
Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura
Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za
pridobitev naziva predavatelj višje šole
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
Odločba o soglasju k spremembi sedeža in k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka

8426
3205.
8430
8432

3206.

8434
8435

8592
8436

3207.
3208.
3209.

8442

3218.

Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti
Studeno

3219.

Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevnih skupnosti
Mačkovci, Brezovci in Gorica

3213.

Poročilo o udeležbi na lokalnih volitvah 2014 v Občini Sevnica
Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah
2014
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2014
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah
2014

CELJE

3215.
8443

3216.

8444

CERKNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica –
spremembe št. 3
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za župana v
Občini Cerknica

8444
8467

MEŽICA

Rezultati 2. kroga volitev za župana Občine Piran
dne 19. oktobra 2014

3214.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Glazija – skrajšani postopek
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v
Rožni dolini

KUZMA

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

3212.

OBČINE

8469
8470
8473

8473
8474
8477

KANAL

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob
Soči (SDOPN Kanal-1)
Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na
rednih volitvah 5. oktobra 2014

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine
Mežica

8441

8469

JESENICE

Poročilo o izidu volitev za župana na območju
Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta na
območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice v nedeljo,
dne 5. oktobra 2014

3210.
3211.

8437

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Litija
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2014

3203.
3204.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi,
da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z
Ustavo

3202.

ČRNOMELJ

8480
8566
8572
8572
8573
8573
8574

PIRAN

8576

POSTOJNA

8583

PUCONCI

8584

SEVNICA

8576
8576
8577
8579

SEŽANA

3220.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana –
drugi krog, dne 19. 10. 2014

3217.

Razpis ponovnih volitev v odbore vaških skupnosti
na območju Občine Tišina za naselja Gederovci,
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas

8584

TIŠINA

8583

Stran

8594 /

Št.
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/14
VSEBINA
49.

50.

51.

Sklep o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije
po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

259

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih
arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z
davki od dohodka, s protokolom
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske
o spremembi Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne
obrambe

262

262

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 76/14
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
Objave gospodarskih družb
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2325
2336
2347
2348
2358
2359
2360
2361
2361
2362
2362
2365
2366
2367
2369
2369
2369
2369

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2014 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

