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DRŽAVNI ZBOR
675.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
ministrice

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
12. 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) ter v skladu
s 112. in 261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in
80/13) se je Državni zbor na seji dne 13. marca 2015 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
Ugotovi se, da je dr. Stanislavi Setnikar Cankar z današnjim dnem prenehala funkcija ministrice za izobraževanje,
znanost in šport.
Na podlagi obvestila predsednika Vlade dr. Miroslava
Cerarja in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika
državnega zbora bo funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport začasno opravljal predsednik Vlade dr. Miroslav
Cerar sam.
Št. 020-12/15-7/3
Ljubljana, dne 13. marca 2015
EPA 384-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

VLADA
676.

Uredba o določitvi mejnih prehodov
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 17. člena Zakona o nadzoru državne meje
(Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo in 15/13
– ZNPPol) izdaja Vlada Republike Slovenije

Leto XXV

UREDBO
o določitvi mejnih prehodov
v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba določa mejne prehode v Republiki Sloveniji,
obseg njihove uporabe in odpiralne čase.
2. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko
Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni
cestni potniški in tovorni promet:
– Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,
– Dragonja (Dragogna),
– Sočerga,
– Podgorje,
– Starod,
– Jelšane,
– Babno Polje,
– Petrina,
– Vinica,
– Metlika,
– Obrežje,
– Slovenska vas,
– Rigonce,
– Orešje,
– Bistrica ob Sotli,
– Imeno,
– Dobovec,
– Rogatec,
– Gruškovje,
– Zavrč,
– Ormož,
– Središče ob Dravi,
– Gibina in
– Petišovci.
(2) Na mejnih prehodih Podgorje, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Imeno, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen prehod državne meje samo za osebe, ki imajo pravico do prostega
gibanja po pravu Evropske unije.
(3) Na mejnih prehodih Sočerga, Rigonce, Vinica in Imeno
je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja
dovoljena masa ne presega 7,5 tone.
(4) Na mejnih prehodih Sečovlje (Sicciole) – kontrolna
točka, Podgorje, Slovenska vas, Orešje, Rogatec, Ormož in
Gibina je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih
največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.
(5) Mejni prehodi obratujejo neprekinjeno, razen mejnega
prehoda Podgorje, ki je odprt od 1. junija do 31. avgusta od
6. do 24. ure in od 1. septembra do 31. maja od 6. do 22. ure.
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3. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko
Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni
železniški promet:
– Rakitovec,
– Ilirska Bistrica,
– Metlika,
– Dobova,
– Imeno,
– Rogatec,
– Središče ob Dravi,
– Lendava.
(2) Mejni prehodi obratujejo v skladu z mednarodnim
železniškim voznim redom.
4. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko
Hrvaško v obmejnem prometu se določijo mejni prehodi za
obmejni promet, ki so navedeni v prilogi C Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.
(2) Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen
prehod državne meje s potnim listom ali osebno izkaznico
tudi za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu
Evropske unije.
(3) Mejni prehodi za obmejni promet obratujejo v skladu z
določbami Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.
(4) Na mejnih prehodih iz prvega odstavka tega člena
je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja
dovoljena masa ne presega 3,5 tone.
5. člen
(1) Za prehajanje zunanje morske meje se določita naslednja mejna prehoda za mednarodni morski promet:
– Koper (Capodistria) in
– Piran (Pirano).
(2) Mejna prehoda obratujeta neprekinjeno.
6. člen
(1) Za prehajanje zunanje zračne meje se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni zračni promet:
– Ljubljana-Brnik na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
– Maribor-Slivnica na letališču Edvarda Rusjana Maribor,
– Portorož (Portorose)-Sečovlje (Sicciole) na letališču
Portorož.
(2) Obratovalni čas mejnih prehodov iz prejšnjega odstavka se določa na način, ki je določen z uredbo, ki ureja
obratovalni čas javnih letališč.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in
meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije (Uradni list RS, št. 16/08, 68/08 in 47/11),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Osilnica (Uradni list RS, št. 26/03 in 35/03 – popr.),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Rajnkovec (Uradni list RS, št. 31/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Stara vas na Bizeljskem (Uradni list RS, št. 31/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Krasinec (Uradni list RS, št. 57/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Žuniči (Uradni list RS, št. 57/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Središče ob Dravi I (Uradni list RS, št. 57/03),
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– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Božakovo (Uradni list RS, št. 90/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Rakovec (Uradni list RS, št. 90/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Krmačina (Uradni list RS, št. 96/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Sodevci (Uradni list RS, št. 96/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Planina v Podbočju (Uradni list RS, št. 96/03),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Rakitovec (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Drenovec (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Novi Kot (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Novokračine (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Brezovica pri Gradinu (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Nova vas ob Sotli (Uradni list RS, št. 45/04),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Hotiza (Uradni list RS, št. 21/05),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Radovica (Uradni list RS, št. 124/06),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Sedlarjevo (Uradni list RS, št. 46/06).
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-1/2015
Ljubljana, dne 12. marca 2015
EVA 2014-1711-0084
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

677.

Odlok o razglasitvi Narodnega doma v Novem
mestu za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11
– odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Narodnega doma v Novem mestu
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi
enota dediščine: Novo mesto – Narodni dom (EŠD 8581).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni
pomen za Republiko Slovenijo kot pomembna zgodovinska lokacija in najstarejši namensko zgrajen slovenski Narodni dom.
(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je kulturni spomenik z zgodovinskimi in urbanističnimi vrednotami.
(4) Narodni dom v Novem mestu se razglasi z namenom,
da se zagotovi njegov nadaljnji obstoj in ohrani zgodovinska
lokacija.
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2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– Narodni dom v Novem mestu je najstarejši namensko
postavljen slovenski narodni dom na ozemlju Republike Slovenije, zgrajen med 1873 in 1885,
– stavba Narodnega doma je ena od dominant Sokolske
ulice in ožjega srednjeveškega jedra mesta, nad Glavnim trgom
in pod Kapitljem,
– v Narodnem domu so delovala številna slovenska društva, med njimi telovadno društvo Južni Sokol in več kulturnih
društev, ki so svoja srečanja in predstave imela v veliki dvorani
in s temi prireditvami vplivala na razvoj kulture v tem delu
Slovenije.
3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnini: stavbo št. 1012,
k. o. 1456 – Novo mesto in parcelo št. 1683, k. o. 1456 – Novo
mesto.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 23. februarja 2001, Uradni list RS,
št. 16/01; datoteka z dne 18. novembra 2014; izvorno merilo
1: 1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1: 5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen
Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
– avtentična lokacija,
– gabariti stavbe Narodnega doma,
– čelno pročelje v celoti, z vsemi odprtinami in portalom,
– notranja tlorisna razporeditev z veliko dvorano v nadstropju,
– originalni deli stavbnega pohištva,
– javna kulturna namembnost.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in varovanje gabaritov Narodnega doma in
stavbne lupine,
– ohranjanje glavnega pročelja objekta z vsemi dekorativnimi elementi (portal, razporedi odprtin),
– ohranjanje tlorisov in originalnega stavbnega pohištva,
– ohranjanje javne kulturne namembnosti Narodnega
doma.
6. člen
Lastnik ali upravljavec mora omogočiti javnosti brezplačno dostopnost spomenika najmanj trikrat letno: ob kulturnem
prazniku 8. februarja, 3. decembra in ob dnevih kulturne dediščine.
7. člen
Spomenik se ob vhodu označi s predpisano oznako,
tako da ta ne krni zgodovinske podobe ali posameznih delov
kulturnega spomenika.
8. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa
drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje Zavoda.
9. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
kulturno dediščino.
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KONČNI DOLOČBI
10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah,
navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-2/2015
Ljubljana, dne 12. marca 2015
EVA 2015-3340-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

678.

Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa
o organizaciji in začetku dela Zavoda
za gozdove Slovenije

Na podlagi 10. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 54. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr in 17/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvi Sklepa
o organizaciji in začetku dela Zavoda
za gozdove Slovenije
1. člen
V Sklepu o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94 – popr., 43/94,
15/98, 72/02, 112/06, 97/12 in 20/13) se 11. člen spremeni
tako, da se glasi:
»11. člen
Ustanovitelj imenuje v svet Zavoda po enega predstavnika:
– ministrstva, pristojnega za finance,
– ministrstva, pristojnega za okolje in prostor,
– ministrstva, pristojnega za izobraževanje in znanost, ter
– tri predstavnike ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
in gozdarstvo.«.
2. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI IZ TRŽNE
DEJAVNOSTI«.
3. člen
V 30. členu se v prvem odstavku na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti
Zavod najprej nameni za pokrivanje stroškov dejavnosti javne
službe.«.
4. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za obveznosti iz naslova tržne dejavnosti odgovarja
Zavod izključno s sredstvi iz tržne dejavnosti.«.
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5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2015
Ljubljana, dne 12. marca 2015
EVA 2014-2330-0219
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
679.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni
opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o tlačni opremi
1. člen
V Pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02,
47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 101/11) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(Namen)
Ta pravilnik določa zahteve pri načrtovanju, proizvodnji
in ugotavljanju skladnosti tlačne opreme in sklopov z najvišjim
dovoljenim tlakom (PS), večjim od 0,5 bara nadtlaka, v skladu
z Direktivo 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. maja 1997 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi
s tlačno opremo (UL L št. 187 z dne 9. 7. 1997, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav
članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na
trgu (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 164).«.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(Razvrstitev tlačne opreme)
Tlačna oprema, navedena v drugem odstavku 5. člena
tega pravilnika, se v skladu s Prilogo II razvrsti v kategorije glede na naraščajoče stopnje nevarnosti. Za namene te razvrstitve
se fluidi razdelijo v naslednji dve skupini:
1. Skupina 1 zajema snovi in zmesi, kakor so opredeljene
v 7. in 8. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES), ki so
razvrščene kot nevarne v skladu z naslednjimi razredi fizikalnih
nevarnosti in nevarnosti za zdravje iz delov 2 in 3 Priloge I k
Uredbi 1272/2008/ES:
a) nestabilni eksplozivi ali eksplozivi podrazredov 1.1, 1.2,
1.3., 1.4 in 1.5;
b) vnetljivi plini kategorij 1 in 2;
c) oksidativni plini kategorije 1;
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č) vnetljive tekočine kategorij 1 in 2;
d) vnetljive tekočine kategorije 3, pri katerih je najvišja
dovoljena temperatura nad plameniščem;
e) vnetljive trdne snovi kategorij 1 in 2;
f) samoreaktivne snovi in zmesi vrst od A do F;
g) piroforne tekočine kategorije 1;
h) piroforne trdne snovi kategorije 1;
i) snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline,
kategorij 1, 2 in 3;
j) oksidativne tekočine kategorij 1, 2 in 3;
k) oksidativne trdne snovi kategorij 1, 2 in 3;
l) organski peroksidi vrst od A do F;
m) akutna oralna strupenost: kategorij 1 in 2;
n) akutna kožna strupenost: kategorij 1 in 2;
o) akutna strupenost pri vdihavanju: kategorij 1, 2 in 3;
p) specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost: kategorija 1.
Skupina 1 zajema tudi snovi in zmesi, vsebovane v tlačni
opremi, pri katerih je najvišja dovoljena temperatura TS višja
od plamenišča fluida;
2. skupina 2 zajema snovi in zmesi, ki niso navedene v
1. točki tega odstavka.
Kadar je posoda sestavljena iz več komor, se jo razvrsti
v najvišjo kategorijo, v katero sodi posamezna komora. Kadar
komora vsebuje več fluidov, se jo razvrsti na podlagi fluida, ki
sodi v najvišjo kategorijo.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2015.
Št. 007-220/2014
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
EVA 2015-2130-0032
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

680.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o sporočanju podatkov za kemikalije

Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona
o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP, 16/08, 9/11 in 83/12
– ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o sporočanju podatkov za kemikalije
1. člen
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni
list RS, št. 35/11 in 49/13) se v prvem odstavku 3. člena v napovednem stavku besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 618/2012
z dne 10. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju
in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 179 z dne 11. 7.
2012, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU)
št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom
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njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL
L št. 350 z dne 6. 12. 2014, str. 1).«
2. člen
V Prilogi 1 se za točko 7. doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. Kemikalije, ki so biocidni proizvodi in so vpisani v register
biocidnih proizvodov.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2015
Ljubljana, dne 4. februarja 2015
EVA 2015-2711-0008
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
681.

Spremembe in dopolnitve Kodeksa etike v
zdravstveni negi in oskrbi

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je
Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege
Slovenije skladno s 13. členom Statuta na seji Izvršilnega odbora dne 17. 1. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
KODEKSA ETIKE
v zdravstveni negi in oskrbi
(Uradni list RS, št. 52/14)

glasi:

1. člen
Peti odstavek uvodnih določb se spremeni tako, da se

»Kodeks je namenjen vsem izvajalcem zdravstvene nege
in oskrbe v Republiki Sloveniji, ki so člani Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije in so člani
negovalnega tima ali samostojni izvajalci zdravstvene nege in
oskrbe. Za dijake in študente zdravstvene nege je kodeks vodilo pri oblikovanju profesionalnih etičnih in moralnih stališč, vir
znanja in refleksije. Izvajalcu zdravstvene nege, ki že opravlja
poklic, pa je podlaga za etično presojo njegovega dela.«
2. člen
Tretji odstavek Končnih določb se spremeni tako, da se
v glasi:
»Kršitve določb tega kodeksa ugotavlja skladno z
2. členom Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev,
ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih
združenjih z javnim pooblastilom (Uradni list RS, št. 60/13) Ministrstvo za zdravje, ki glede na stopnjo in resnost kršitve
skladno s sprejetim pravilnikom o ukrepih določi ukrepe, kot so:
– zahteva opravičilo izvajalca zdravstvene nege in oskrbe
proti pacientu oziroma drugemu izvajalcu zdravstvene nege in
oskrbe;
– odredi dodatno izobraževanje izvajalca zdravstvene
nege in oskrbe;
– začasno ali trajno izvajalcu zdravstvene nege in oskrbe
odvzame licenco za samostojno opravljanje svojega dela.«
Predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš l.r.
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OBČINE
CIRKULANE
682.

Razpis nadomestnih volitev za člana
Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni
enoti 3 (VE3)

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12)
Občinska volilna komisija

RAZPISUJE
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta
Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3)
1.
Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta Občine Cirkulane se bodo izvedle v volilni enoti 3 (VE3), ki obsega
naselja Pohorje, Paradiž, Slatina in Mali Okič.
2.
Nadomestne volitve za enega člana Občinskega sveta
Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3) se opravijo v nedeljo,
dne 17. maja 2015.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje torek, 17. marec 2015.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Cirkulane.
Št. 041-1/2015-1
Cirkulane, dne 9. marca 2015
Predsednica
OVK Občine Cirkulane
Marija Krajnc l.r.

ČRNOMELJ
683.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss
– 1. faza po skrajšanem postopku

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14
– odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 83/11 in 24/14) je županja sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza
po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SD ZN)
Proizvodno območje »Danfoss«, je locirano ob zahodni
mestni obvoznici. Na severno in vzhodno stran je omejeno
z zeleno tampon cono, ki varuje stanovanjsko območje, na
južno stran se navezuje na obstoječe industrijsko območje, na
zahodni strani pa meji na zahodno obvoznico mesta Črnomelj
in posredno na območje namenske rabe za energetiko.
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – TP in 10/13 – obvezna
razlaga, v nadaljevanju: OPN) je obravnavano območje stavbno
zemljišče, opredeljeno s podrobno namensko rabo IP – površine
za industrijo, ureja pa se z OPPN z oznako ČR/2-OPPNb – ZN
Danfoss; OPN v posebnih prostorsko izvedbenih pogojih določa:
Zazidalni načrt Danfoss – ostane v veljavi do preklica. Na območju
registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
(Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13 in
81/13) ureja območje proizvodnje prejšnjega podjetja Danfoss.
Nova lastnika na območju sta podjetji Akrapovič d.d. in Polycom Škofja loka d.o.o.. Pobudnik sprememb SD ZN je podjetje
Akrapovič d.d.. Zaradi hitrejšega poteka obnove proizvodne
hale podjetja Akrapovič ter zagona proizvodnje pred predvidenim rokom in v večjem obsegu kot je bilo planirano, potrebuje
podjetje alternativne prostorske rešitve glede na dane možnosti
v prostorskem aktu. Pobudnik želi, da se omogoči fleksibilnejše
urejanje parkirnih površin znotraj zazidalnega načrta.
Ker se SD ZN nanaša le na posamičen poseg v prostor,
ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter
na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave
SD ZN na podlagi 61.a člena ZPNačrt uporablja skrajšani postopek, in sicer skrajšajo se roki za pridobitev smernic in mnenj
ter tudi javne razgrnitve.
Na podlagi izraženega interesa gospodarske družbe ter
interesa občine za razvoj gospodarstva se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta.
2. Območje SD ZN
Obravnavano območje zajema del zemljišča s parc.
št. 1061/20, vse k.o. Črnomelj. Po potrebi in v interesu lastnikov
zemljišč se zajame še ostale sosednje bližnje parcele tako, da
se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev
obravnavanega območja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Kolikor se v postopku priprave SD ZN izkaže za potrebno,
se izdela strokovne podlage za umestitev možnosti parkiranja
znotraj območja SD ZN. Upoštevajo se tudi podatki, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega
informacijskega sistema ter njihove zahteve in drugih podatki.
4. Roki za pripravo
Priprava SD ZN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:

Faza

Nosilec

Rok/dni

sklep o pripravi

županja

1

objava sklepa v Uradnem listu RS

občina

7

izdelava osnutka

občina, izdelovalec

5

pridobivanje smernic

nosilci urejanja prostora

15

usklajevanje smernic za načrtovanje

občina, izdelovalec

5

izdelava dopolnjenega osnutka

občina, izdelovalec

5

izdelava okoljskega poročila (po potrebi)

izdelovalec op

15

Uradni list Republike Slovenije

Št.

18 / 16. 3. 2015 /

Stran

1883

Faza

Nosilec

Rok/dni

objava javnega naznanila v Uradnem listu RS

občina

7

javna razgrnitev in javna obravnava

občina, izdelovalec

15

zavzemanje stališč do pripomb

občina, izdelovalec

5

potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti

občinski svet, občina

10

priprava predloga

občina, izdelovalec

5

pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora

nosilci urejanja prostora

15

usklajen predlog

občina, izdelovalec

5

sprejem odloka na občinskem svetu

občinski svet

15

objava odloka v Uradnem listu RS

občina

7

Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 4–5
mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih
podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna
s področja njihove pristojnosti za potrebe SD ZN, so:
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.
V primeru, da se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih
naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave SD ZN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja
postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni
strani Občine Črnomelj.
Št. 3500-11/2015
Črnomelj, dne 11. marca 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

IDRIJA
684.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota
urejanja EUP SI_2/4_IP

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12) in 76/14 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 4. seji dne
5. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja
EUP SI_2/4_IP
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP
SI_2/4_IP (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba
Božič d.o.o. inženiring Idrija pod številko projekta 27/13, september 2013.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN vsebuje tekstualni in kartografski del ter priloge, ki
so sestavni del tega odloka:
A. Splošni in uvodni del
B. Besedilo odloka
C. Besedilo OPPN
D. Kartografski del OPPN
1. izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
na širšem območju;
2. območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem;
3. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;
4. zazidalna oziroma ureditvena situacija;
5. prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro;
6. prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave;
7. prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
8. načrt parcelacije
E. Priloge OPPN
F. Seznam nosilcev urejanja prostora.
II. MEJA OBMOČJA OPPN IN FUNKCIJE OBMOČJA
3. člen
(ureditveno območje)
Območje OPPN se nahaja na sotočju vodotokov Kanomljice in ldrijce v sklopu industrijskega kompleksa v Spodnji
ldriji.
Območje OPPN je razvidno iz grafične priloge OPN in
obsega enoto urejanja prostora »EUP SI_2/4_IP«.
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4. člen

(namembnost območja OPPN)
V občinskem prostorskem načrtu (Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Idrija, Uradni list RS, št. 38/11,
107/13, 53/14 – v nadaljevanju: OPN) so zemljišča po osnovni
namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo
namensko rabo območje proizvodnih dejavnosti – površine za
industrijo (IP).
Obravnavano območje je namenjeno za gradnjo industrijskih, upravno-administrativnih in strokovno razvojnih objektov.
Dopustne so naslednje dejavnosti in objekti:
– industrijske, proizvodne, obrtne dejavnosti, promet in
skladiščenje ter okoljske in energetske dejavnosti;
– industrijske in obrtne ter trgovske stavbe, skladišča,
čistilne naprave, energetski objekti ter sorodni objekti;
– pogojno gostinske in poslovne dejavnosti ter dejavnosti
javne uprave, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti;
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavno
zakonodajo.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih
Za vse obstoječe objekte na obravnavanem območju je
dovoljena rekonstrukcija, odstranitev objekta ali dela objekta,
dozidava, nadzidava in nadomestitev objekta. Dovoljeno je
združevanje posameznih delov objekta in prekritje manipulativnih in odlagalnih površin.
Znotraj gabaritov posameznih objektov je možna tudi
novogradnja večjih ali manjših objektov. Spremembe namembnosti objektov so dopustne v skladu z namensko rabo zemljišč
in namembnostjo objektov, ki je določena za enoto urejanja
prostora.
(2) Usmeritve za novogradnjo
Na območju znotraj gradbene linije je možna gradnja
novih objektov, gradnja vseh vrst energetskih objektov in naprav za zagotovitev delovanja tehnoloških procesov, gradnja
zahtevnih, manj zahtevnih objektov, nezahtevnih in enostavnih
objektov ter drugih objektov in naprav v skladu z veljavno zakonodajo, investicijsko vzdrževanje, gradnja cestne, energetske
in druge infrastrukture v skladu s pristojnimi soglasodajalci.
Dovoljena je gradnja izven gabaritnih dodatkov (rampe,
zunanje stopnice, nadstreški, balkoni, dimniki, zaščite prezračevalnih naprav na strehah objektov ter nadvišanje komunikacijskih jeder in tehničnih prostorov nad zaključkom strehe,
objekti in naprave za napajanje objekta, objekti in naprave za
izkoriščanje alternativnih virov energije …) ob upoštevanju
predpisov, odmika od sosednjih parcel in varovalnih pasov.
Predvidena zazidava je določena z gradbeno mejo (GM),
ki določa linijo, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati,
lahko pa se jo dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost
gradbene parcele. Na celotnem območju je možna gradnja v
skladu s pristojnimi soglasodajalci.
Izven gradbene meje je možna gradnja infrastrukturnih
objektov in posegi v skladu s pristojnimi soglasodajalci.
Višinski gabarit objektov je največ 22 m.
Dopustna stopnja izkoriščenosti območja je:
– Fz = 0,7
– Fzp = 0,1.
Faktor zazidanosti in zelenih površin se upošteva za celotno območje in ne za gradbeno parcelo.
(3) Usmeritve glede oblikovanja objektov
Oblikovanje objektov naj sledi smernicam sodobnega
oblikovanja. Objekti so lahko tlorisno in višinsko razgibani.
Oblikovanje naj bo v skladu z novejšimi strokovnimi načeli,
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dopustno je sodobno oblikovanje objektov in uporaba novih
tehnologij in materialov.
IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
(pogoji za prometno in komunalno urejanje območja)
(1) Splošno:
V tekstualnem in grafičnem delu OPPN so podane samo
konceptualne rešitve komunalne, energetske in ostale infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni
dokumentaciji, ki je skladna s pogoji posameznih upravljavcev
in usmeritvami OPPN.
Skladno z navedenim so dopustna odstopanja od rešitev
OPPN (trase, zasnove).
Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu dovoznih poti in manipulativnih površin. V fazi
izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi vodi v vertikalnem
in horizontalnem smislu.
(2) Promet:
Glavni dostop in dovoz do objekta je po dovozni cesti pri
Rotomatiki ob vodotokih Kanomljica in Idrijca. Dovozna cesta
je hkrati tudi intervencijska in požarna pot.
Ohrani se kolesarska in peš povezava od Idrije proti
Sp. Idriji do Želina ter proti Kanomlji.
V območju enote urejanja prostora SI_2/4_IP, ki je predmet obdelave, potekata dve javni poti (JP 631 731 Rotomatika
– Pod Gričem in JP 631 721 Svetik). Ureditev na javnih poteh
mora biti skladna z določili veljavne zakonodaje in predpisov,
ki urejajo javne ceste.
Na javnih površinah se zagotovi nemoten javni promet in
parkiranje ter varnost vseh udeležencev v prometu.
Zagotovi se nemoten in neoviran intervencijski promet ter
nemoteno letno in zimsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in javnih poti.
Gradnja v varovalnih pasovih je možna s soglasjem upravljavca.
Parkirišča so zagotovljena znotraj ureditvenega območja
in na sosednjem območju SI_20/2_ PO. Pri gradnjah objektov,
kjer se število zaposlenih v objektih ne povečuje, se uporabi
obstoječa parkirišča znotraj ureditvenega območja. Pri gradnji
objektov, s katerimi se število zaposlenih poveča, pa je potrebno zagotoviti 1 PM na 2 novo zaposlena v objektu.
(3) Električna energija:
Objekti se priključujejo na obstoječo transformatorsko postajo (TP). Možna je dograditev TP v objektih ali na mestu obstoječe, oziroma gradnje novih znotraj ureditvenega območja.
Na območju je možna gradnja vseh vrst energetskih objektov
za potrebe tehnoloških procesov.
Kolikor je investitor Hidria Rotomatika, se lahko priključuje
na obstoječe transformatorske postaje znotraj ureditvenega
območja, v nasprotnem primeru si mora investitor zgraditi lastno transformatorsko postajo skladno s pogoji predhodno
pridobljenega soglasja za priključitev.
(4) Vodovodna oskrba:
Območje je oskrbovano s pitno, sanitarno in tehnološko
vodo iz omrežja javnega vodovoda. Za vsak objekt, ki bo
zgrajen v območju OPPN Rotomatika in bo priključen na javno
vodovodno omrežje, se na podlagi njegovega projekta PGD
pridobi soglasje za priključitev.
(5) Kanalizacija:
Sanitarne odpadne vode iz vseh objektov se zbirajo ločeno od meteornih voda in se priključujejo na javno kanalizacijsko
omrežje, ki je speljano v centralno čistilno napravo (CČN Sp.
Idrija).
Meteorna strešna kanalizacija se ločeno odvaja preko peskolovov in revizijskih jaškov v skupni revizijski jašek z iztokom
v vodotok Idrijca.
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Meteorna cestna kanalizacija se ločeno odvaja preko
peskolovov, revizijskih jaškov in ustrezno dimenzioniranega
lovilca olj in maščob v revizijski jašek s skupnim iztokom v
vodotok Idrijca.
Industrijske odpadne vode se odvajajo na javno kanalizacijsko omrežje skladno z veljavnimi predpisi.
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN Rotomatika in bo priključen na javno kanalizacijsko omrežje, se na
podlagi njegovega projekta PGD pridobi soglasje za priključitev.
(6) Ogrevanje:
Standardno energetsko napajanje objektov je lahko kombinirano z alternativnimi viri energije, kot so: sončne celice,
termalna energija, izvedena s pomočjo vodne toplotne črpalke,
oziroma z okolju prijaznimi energenti z možnostjo uporabe
alternativnih virov energije, kar se določi v dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Plin za tehnološke potrebe:
V ureditvenem območju je obstoječa plinska postaja.
Dopustna je povečava, rušitev, rekonstrukcija in novogradnja plinske postaje.
(8) Odpadki:
Odpadki se zbirajo ločeno po posameznih zabojnikih in
odvažajo na komunalno deponijo. Ravnanje s posebnimi odpadki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
Za vsak objekt, ki bo zgrajen na območju OPPN Rotomatika in bo povzročitelj ostankov komunalnih odpadkov, se na
podlagi njegovega projekta PGD pridobi soglasje za priključitev.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
7. člen
(1) Ohranjanje narave
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Območje OPPN je v območju neposrednega vpliva
na NATURA 2000 območje Idrijce s pritoki. Ob upoštevanju
rešitev in ukrepov, navedenih v predmetnem aktu, ni dodatnih
usmeritev s strani nosilcev urejanja prostora.
(2) Varstvo voda
Vsi objekti in naprave s pripadajočo interno komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami,
so odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, torej od zgornjega
roba brežine vodotoka, 15 m od Idrijce – vodotok 1. reda in 5 m
od vodotoka 2. reda (Kanomljica, pritoki).
Na vodnem in priobalnem zemljišču je dovoljena gradnja
objektov javne infrastrukture (kanalizacija, javna pot …). Vsa
infrastruktura na obravnavanem območju, ki leži v območju
varovalnega pasu, ima status javno dobro.
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, je mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in
velikosti objekta.
Za vse predvidene posege na vodnem ali priobalnem
zemljišču je potrebno predhodno pridobiti vodno soglasje.
Načrtovani posegi v prostor ne smejo ovirati pretoka visokih voda, preprečiti je potrebno negativne vplive na vodni režim,
stanje voda, stabilnost in poplavno varnost območja.
Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene z veljavno
področno zakonodajo in veljavnimi predpisi.
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij
se predvidi na tak način, da je v čim večji možni meri zmanjšan
hipni odtok padavinske vode z urbanih površin, kar pomeni,
da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče,
zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
(3) Varstvo kulturne dediščine
Na območju, ki je predmet načrtovanja, ni objektov ali
območij kulturne dediščine.
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Načrtovane ureditve ne bodo imele vpliva na kulturno
dediščino, ki se nahaja v okolici območja urejanja. Prav tako
z vidika varstva arheoloških ostalin poseben dodaten pregled
območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAM VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
8. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred nesrečami)
Pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve, kot so
poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost in plazovitost terena,
ter temu primerno predvideti in opredeliti potrebne ukrepe, ki izhajajo iz hidroloških in geoloških raziskav obravnavanega območja.
Objekti na obravnavanem območju morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno glede na stopnjo potresne
ogroženosti območja.
V primeru, da obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je
potrebno temu primerno predvideti način gradnje.
Pri projektiranju objektov je potrebno opredeliti in upoštevati dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi
in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem območju,
ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter možnost
širjenja požara na morebitna poselitvena območja ter požarna
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja.
Pri projektiranju objektov je potrebno opredeliti ukrepe za
izpolnitev zahtev varstva pred požarom, ki so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in veljavnimi predpisi s področja varstva
pred požarom.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
9. člen
(etapnost)
Izvedba prostorske ureditve je možna v več etapah in
fazah. Posamezna faza se določi v dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
VIII. REŽIM ZAČASNE NAMEMBNOSTI
10. člen
(začasna namembnost)
Do realizacije OPPN je lahko funkcija prostora večnamenska: manipulativna površina, začasno parkiranje, pripravljalna
dela za naslednjo fazo.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA
11. člen
(obveznosti)
Izgradnja objektov v skladu z določili prostorskega izvedbenega akta oziroma s funkcionalnimi in oblikovalskimi
rešitvami.
Ureditev zunanjih površin neposredne in posredne okolice:
– v času gradnje mora biti omogočen neoviran dostop do
stanovanjskih objektov;
– izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da ne presega
mejnih in kritičnih vrednosti kazalcev hrupa in da ne povzroča
prekomernega prahu.
X. DOVOLJENA ODSTOPANJA
12. člen
(odstopanja)
OPPN v pisnem in kartografskem delu prikazuje okvirne
velikosti površin objektov znotraj gradbene meje in določa
maksimalni višinski gabarit objektov.
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Kot odstopanja so dovoljene spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja, določenega z gradbeno mejo in znotraj
območja določenega višinskega gabarita.
Na celotnem ureditvenem območju je dovoljena gradnja
enostavnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, če je gradnja v skladu s predpisano namensko rabo prostora in ne posega v varovalni pas javne poti (6 m) ali v katerega
izmed priobalnih pasov vodotokov.
Potek kanalizacije, energetskih tras in prometnih poti je v
OPPN vrisana shematično in idejno. V realizaciji so možni tudi
drugi smiselni poteki infrastrukture, če so v skladu s predpisi in
omejitvami upravljavca infrastrukture.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi OPPN)
S sprejetjem tega odloka bodo določena merila in pogoji
za vse posege v prostor na območju I2 – Rotomatika v Spodnji
Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP.
15. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN veljajo na območju
OPPN določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
sprejetju zazidalnega načrta I2 – Rotomatika v Sp. Idriji (Uradni
list RS, št. 37/99, 63/07).
17. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Idrija in na Upravni enoti
Idrija.
18. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0018/2013
Idrija, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

685.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Idrija

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je
Občinski svet Občine Idrija na 4. seji dne 5. 3. 2015 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Idrija, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje
lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi
z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija
(v nadaljevanju: občina).
2. člen
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo
vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina z odloki podrobneje uredi način opravljanja
posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma
podrobneje določi:
– organizacijsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah
in številu izvajalcev (v javnem podjetju oziroma na podlagi
koncesije);
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb in
načinov njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa ter
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in
izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene
s tem odlokom.
5. člen
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov;
6. vzdrževanje in urejanje javnih površin;
7. vzdrževanje občinskih cest;
8. urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
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6. člen
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori
in objekti v občinski lasti;
2. izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč;
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz
omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom;
4. oskrba s toplotno energijo na območju občine;
5. upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti, vključno z javnimi zavodi in javnimi podjetji, v katerih je občina (so)
ustanoviteljica;
6. upravljanje prodaje izven prodajaln;
7. dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave;
8. izvajanje oglaševanja in plakatiranja;
9. urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.
7. člen
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
8. člen
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z
zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne
določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
9. člen
(1) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe
iz 5. in 6. člena tega odloka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju;
– s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki
javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe se praviloma izvajajo v javnem podjetju, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina.
V. JAVNO PODJETJE
10. člen
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Svet
ustanoviteljev javnega podjetja. V primeru, da so poleg občine
ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice prek posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili
zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice
javnega podjetja.
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(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja lokalne gospodarske javne službe ali druge dejavnosti
tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
VI. KONCESIJA
11. člen
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za
del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo,
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja ter ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila
zakona, ki ureja področje lokalnih gospodarskih javnih služb.
12. člen
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, izjemoma lahko tudi z odlokom neposredno koncesionarju na podlagi 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah oziroma
določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije;
– območje, za katero se podeljuje koncesija;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– pričetek in trajanje koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja ter
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
30 dni.
13. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave
odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
VII. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti:
– strokovne naloge na področju razvoja lokalnih gospodarskih javnih služb;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
načrtovanjem objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, če z aktom o ustanovitvi javnega podjetja
oziroma s koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na javno podjetje, koncesionarja ali osebo,
v dejavnosti katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja
javnih dobrin;
– naloge strokovnega nadzora nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb in osebami, na katere so prenesene
posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog;

Stran

1888 /

Št.

18 / 16. 3. 2015

– naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za
potrebe lokalnih gospodarskih javnih služb;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje
kapitala ter pripravo pogodb;
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb;
– določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege
v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih
gospodarskih javnih služb;
– izdaja predpisana dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje lokalnih
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalca lokalnih gospodarskih javnih služb;
– administrativna opravila za Svet uporabnikov javnih
dobrin;
– druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine
in programom dela.
VIII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet uporabnikov javnih dobrin.
16. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in
pravice Sveta uporabnikov javnih dobrin določi občinski svet z
aktom o ustanovitvi in imenuje tudi člane Sveta uporabnikov
javnih dobrin.
IX. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
17. člen
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno storitev gospodarskih javnih služb;
– iz proračunskih sredstev;
– iz sredstev, zbranih iz posebnih storitev izvajalca lokalnih gospodarskih javnih služb;
– iz drugih virov.
18. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, določenem z državnimi in občinskimi predpisi.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano v primeru posebnih storitev izvajalca.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, skladnim z
zakonodajo, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se
določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in
nudenih javnih dobrin.
19. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo lokalne gospodarske
javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih
uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Občina je dolžna uskladiti in sprejeti nove predpise v
skladu s tem odlokom najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na
podlagi ostanejo v veljavi sprejeti odloki.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS,
št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

686.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno
energijo na območju Občine Idrija

Na podlagi 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v
nadaljevanju: ZGJS), 36. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
– Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 216. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 3., 5. in 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list
RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13), 15. in 23. člena
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
4. seji dne 5. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno
energijo na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno
energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 37/11,
103/11) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Uradni list
RS, št. 18/2011« spremeni tako, da se glasi »Uradni list RS,
št. 18/11, 8/15«.
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli ločeno za
posamezna območja Občine Idrija, in sicer za vsako krajevno
skupnost posebej.«
3. člen
Druga alineja prvega odstavka 22. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– da v primeru prijave za območje Krajevne skupnosti
Spodnja Idrija in Krajevne skupnosti mesto Idrija, lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni
službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka,«.
V šesti alineji se besedilo »Krajevne skupnosti Črni Vrh in
Krajevne skupnosti Godovič« nadomesti z besedilom »ostalih
krajevnih skupnosti«.
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4. člen
Četrti odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trajanje koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, lahko podaljša za polovico prvotnega trajanja. Za
podaljšanje časa trajanja koncesije je potrebna predhodna odobritev občinskega sveta. Koncesija se lahko po preteku časa
trajanja na podlagi dodatka h koncesijski pogodbi podaljša tudi
do dokončne izbire novega koncesionarja«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011
Idrija, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

687.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Idrija

Na podlagi 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) ter
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija
na 4. seji dne 5. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Idrija
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 28/11) se šesta alineja
prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Občini Idrija oddajo letno poročilo o realizaciji redne
dejavnosti za preteklo leto z dokazili in načrt dela za tekoče
leto. Kot dokazila se upoštevajo programski ali koncertni listi,
iz katerih je razvidna programska vsebina dogodka, vabila na
dogodek, zapisi v medijih in računi, iz katerih je razvidno, da so
nastali pri izvedbi določenega dogodka.«
2. člen
Druga alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– 2 člana izmed strokovnih delavcev občinske uprave.«
3. člen
V šestem odstavku 6. člena se besedilo »vodji Službe za
družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Idrija« nadomesti z besedilom »pooblaščeni osebi občinske uprave Občine
Idrija«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »Vodja Službe za
družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Idrija« nadomesti
z besedilom »Pooblaščena oseba občinske uprave Občine
Idrija«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
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Elementi za vrednotenje
1. Dejavnost
– glasbena
– gledališka
– plesno-folklorna
– literarna
– likovna, filmska, fotografska
– dodatna dejavnost društva
(poleg temeljne)
– proučevanje kulturne in naravne
dediščine
2. Število članov, ki aktivno sodelujejo pri izvedbi prireditve
do 10 članov
od 11–20 članov
od 21–30 članov
od 31–40 članov
od 41–50 članov
nad 50 članov
2.a Vključenost mladih
med 14. in 20. letom
do 5 mladih
6–10 mladih
nad 10 mladih
3. Število realiziranih samostojnih
prireditev v preteklem letu
samostojna prireditev
zahtevnejša samostojna prireditev
3.a Število vseh nastopov v letu
nastop
4. Raven predstavljanja
raven lokalne skupnosti
medobmočna raven
državna raven
mednarodna raven
5. Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah
(za dosežena prva tri mesta dodatek
v % na skupno število točk)
na lokalnem ali medobmočnem
tekmovanju
Bronasto priznanje
Srebrno priznanje
Zlato priznanje
na državnem tekmovanju
Bronasto priznanje
Srebrno priznanje
Zlato priznanje
Na mednarodnem tekmovanju
Bronasto priznanje
Srebrno priznanje
Zlato priznanje
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Število točk
30
30
20
20
20
vrednoti se z istim številom točk, kot temeljna dejavnost društva
20

10
15
20
25
30
40

5
10
15

10
15
2
10
20
30
40

5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
50 %

6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prejšnjem členu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– dodatna dejavnost društva je dejavnost, ki jo društvo
izvaja poleg temeljne dejavnosti. Pri vrednotenju se praviloma
upošteva samo ena glavna dejavnost, ostale dejavnosti so
dodatne. Pri vrednotenju se lahko upošteva več glavnih dejavnosti le v primeru, da društvo na vsakem prijavljenem področju
izpelje vsaj eno samostojno prireditev v tekočem letu,
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– aktivni člani so člani društva, ki so plačali članarino
društvu za posamezno leto in so v preteklem letu vsaj enkrat
aktivno sodelovali na javni prireditvi,
– samostojna prireditev je prireditev, ki jo v celoti organizira društvo in izpelje s svojimi člani, ki za to ne prejmejo plačila,
– zahtevnejša samostojna prireditev je prireditev, ki zahteva obsežnejše organizacijske priprave, samostojni najem
prostora, prijava prireditve pristojnemu organu,
– Samostojna prireditev ni:
– krajši nastop,
– program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi ali veselici,
– število vseh nastopov v letu je udeležba društva na
vseh tekmovanjih, predstavah, razstavah, koncertih in raznih
prireditvah v posameznem letu,
– raven predstavljanja se določi z oceno, ki jo je društvu
podal strokovni spremljevalec na revijah ali preglednih srečanjih, ki so organizirana po področjih ljubiteljske kulture,
– mednarodna raven je predstavljanje društva na mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih festivalih.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2011-9
Idrija, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Uradni list Republike Slovenije
sebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih
straneh Občine Lendava.
Št. 03504-0003/2015
Lendava, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

689.

Odlok o proračunu Občine Lendava
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr.,
55/11 – popr. in 56/12) je Občinski svet Občine Lendava na
5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lendava za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

LENDAVA
688.

Zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2014

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 ter 101/13) in
122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 –
UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski
svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Lendava za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014
sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Lendava za leto 2014.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in po-

S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2015
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
– v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

Proračun
leta 2015
11.719.286
7.109.644
6.334.166
5.270.906
842.260
220.000
1.000
775.478
378.098
5.000
7.310
279.070
106.000
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
930.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
880.000
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
3.667.642
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.315.765
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
2.351.877
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
12.000
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
EU
12.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.221.799
40 TEKOČI ODHODKI
2.813.604
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
619.011
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
93.693
402 Izdatki za blago in storitve
1.837.900
403 Plačila domačih obresti
25.000
409 Rezerve
238.000
41 TEKOČI TRANSFERI
4.290.870
410 Subvencije
405.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.715.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
368.700
413 Drugi tekoči domači transferi
1.802.170
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
6.041.325
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.041.325
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
76.000
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso PU
76.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.- I.) –1.502.513
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)
125.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
125.000
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
120.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
15.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
15.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
15.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV-V)
110.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500.000
50 ZADOLŽEVANJE
500.000
500 Domače zadolževanje
500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
204.000
55 ODPLAČILA DOLGA
204.000
550 Odplačila domačega dolga
204.000
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IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Stran
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–1.096.513
296.000
1.502.513
1.563.077
1.563.077

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih
gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se
razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih
javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni
izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
9. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
10. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v
finančnem načrtu.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske
odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija
prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so prihodek proračuna
občine in se lahko porabijo za:
– financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– financiranje priprave in izvedbe projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja (IV. faza).
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so prihodek proračuna občine in
se lahko porabijo za:
– financiranje nabave opreme in embalaže za izvajanje
gospodarskih javnih služb zbiranje in prevoz ter odlaganje
odpadkov.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
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O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na
način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena
tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi,
podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu
svetu dvakrat letno, v primeru ožjih delov občin (krajevne
skupnosti) pa predsednik sveta krajevne skupnosti poroča
županu. Za prvih šest mesecev poroča najkasneje do konca
meseca septembra 2015, za celotno obdobje leta 2015 pa pri
I. obravnavi zaključnega računa za leto 2015.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe, ki presegajo 5.000,00 EUR brez
pisnega soglasja župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja
vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno
potrditi občinski svet. Spremembe vrednosti projekta morajo biti
usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih
programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Uvrstitev teh projektov mora biti usklajena s proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem pro-
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računu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo
stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko
odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo,
da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se
odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove
proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna)
V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov proračuna
za tekočo porabo se lahko pri izvrševanju proračuna uporabijo
sledeči ukrepi za uravnoteženje proračuna:
– zmanjšanje pravic porabe v tekočem delu proračuna,
razen z zakonom zagotovljenih, pri vseh neposrednih in posrednih uporabnikih,
– pri razpisih in sklepanju pogodb s proračunskimi porabniki se v skladu s prejšnjim določilom dodelijo sredstva do planiranih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah z
možnostjo znižanja sredstev do 10 % v II. polletju, če načrtovani
proračunski prihodki v I. polletju niso doseženi.
Določila tega člena ne veljajo za obveznosti in vsebine, ki
se na podlagi zakonskih določil financirajo iz proračuna občine.
10. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini
4.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do
višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 234.000 EUR
se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker
jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu šestmesečno. Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v
finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
12. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko
dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu
razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar
največ do 5 % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko predstojnik neposrednega uporabnika dolžniku do višine
5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do
višine 500.000,00 EUR.
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Splošni del proračuna se objavi v Dolenjskem uradnem
listu, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov pa se
objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015
Novo mesto, dne 26. februarja 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu
2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0001/2015
Lendava, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

PIRAN
691.

Odlok o vzpostavitvi in vodenju registra kmetij
v Občini Piran

Na podlagi 24. v zvezi s 105. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in
26/14), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni
list RS, št. 5/14) je Občinski svet Občine Piran na 4. redni seji
dne 17. februarja 2015 sprejel

ODLOK
o vzpostavitvi in vodenju registra kmetij
v Občini Piran

NOVO MESTO
690.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10) in 119. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 4. seji dne 26. 2. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Novo mesto
1. člen
V predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto (št. 007-3/2015, februar 2015) predlagam
naslednje spremembe:
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13) se spremeni drugi stavek tretjega odstavka 6. člena
tako, da se glasi:
»8. junij – v spomin na dan položitve temeljnega kamna za
izgradnjo prvega narodnega doma na slovenskem ozemlju,«.
2. člen
Spremeni se 124. člen tako, da se glasi:
»124. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Dolenjskem uradnem listu ali drugem uradnem glasilu
in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.
V Dolenjskem uradnem listu se objavljajo tudi drugi akti,
za katere tako določi občinski svet.

I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina in namen odloka)
Namen odloka je implementacija nacionalnih kmetijskih
politik tako, da se vzpostavi Register kmetij v Občini Piran
(v nadaljevanju: Register). Ta odlok določa namen Registra,
pogoje za vpis v Register, postopek vpisa v Register, način
vodenja Registra ter postopek izbrisa iz Registra.
Namen vzpostavitve Registra je določitev kmetij, ki v Občini Piran pridobijo možnosti razvoja, ki jih prostorski planski in
izvedbeni akti določajo za kmetije.
2. člen
(uporaba pojmov)
Za potrebe tega odloka se uporablja pojme, kakor so ti
določeni v zakonu, ki ureja področje kmetijstva.
II. POGOJI ZA VPIS V REGISTER
3. člen
(pogoji za vpis v Register)
Kmetija v Občini Piran mora za vpis v Register izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. da gre za kmetijo po veljavni zakonodaji,
2. da je nosilec kmetije po veljavni zakonodaji kmetijski
proizvajalec,
3. kmetijski proizvajalec mora izpolniti še enega izmed
naslednjih pogojev:
– da gre za fizično osebo kot nosilca kmetije v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki je obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet vsaj tri leta na podlagi zakona,
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ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali kmečki upokojenec, to je upokojenec, ki je bil v času upokojitve zavarovan
kot kmet in je še vedno nosilec ali član kmetije;
– da gre za kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot
samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki je v poslovnem letu
pred vložitvijo vloge za vpis v register, z opravljanjem kmetijske dejavnosti v občini Piran, doseglo najmanj 60 odstotkov
svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta prihodek večji
od 30.000 evrov;
– da gre za zadrugo, ki mora v poslovnem letu pred vložitvijo vloge za vpis v register z opravljanjem kmetijske dejavnosti
doseči najmanj 50.000 evrov svojega letnega prihodka;
4. da ima pozitivno mnenje pristojne Kmetijske svetovalne
službe o dejanskem opravljanju kmetijske dejavnosti na območju Občine Piran,
5. da ima kmetija obstoječe stavbno zemljišče,
6. da ima nosilec kmetije ali v lasti ali v zakupu kmetijsko
zemljišče na območju Občine Piran v velikosti vsaj 1 ha, pri
čemer trajanje zakupa ne sme biti krajše od 20 let od dneva
predložitve vloge za vpis v register.

– številke zemljiške parcele, kjer je naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na obstoječem stavbnem zemljišču.
Register je lahko v fizični ali elektronski obliki. Tehnična
pravila za vodenje registra se lahko sprejme v obliki navodila.

4. člen

Potrdilo iz registra s podatki iz 7. člena tega odloka lahko
pridobi stranka, ki je pridobila odločbo, njeni pravni nasledniki, državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, kadar potrebujejo podatek iz registra za izvajanje
svojih pristojnosti. Potrdilo iz registra lahko pridobi tudi oseba,
ki izkaže pravni interes.

(ugotavljanje pogojev in izdaja odločbe)
Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega odloka za razvoj
kmetije v Občini Piran ugotavlja upravni organ Občine Piran z
izdajo odločbe v upravnem postopku.
Poleg sestavin, ki jih vsebuje upravna odločba, vsebuje
odločba iz prejšnjega odstavka tega člena še:
– ime kmetije,
– identifikacijske podatke iz dokazil, s katerimi vložnik
dokazuje izpolnjevanje pogojev,
– številke zemljiške parcele, kjer ima kmetija obstoječe
stavbno zemljišče in kjer je naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva, in domače ime kmetije, če ga ima,
– številke zemljiških parcel, ki so namenjene opravljanju
kmetijske dejavnosti.
5. člen
(vloga za ugotavljanje pogojev)
Vloga za ugotavljanje pogojev kmetije v Občini Piran mora
poleg sestavin in podatkov, ki jih določa zakon, ki ureja splošni
upravni postopek, vsebovati tudi:
– ime in naslov kmetije,
– dokazila, da je nosilec kmetije po veljavni zakonodaji
kmetijski proizvajalec iz 3. člena tega odloka,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki dokazuje, da je
naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na obstoječem
stavbnem zemljišču,
– prikaz površin zemljišč, ki so namenjene opravljanju
kmetijske dejavnosti.
III. REGISTER KMETIJ V OBČINI PIRAN
6. člen
(vpis v register)
Občinski upravni organ vpiše kmetijo v register kmetij v
Občini Piran po pravnomočnosti odločbe o izpolnjevanju pogojev za razvoj kmetije v Občini Piran.
7. člen

8. člen
(priloge v registru)
V registru se trajno hranijo naslednje priloge:
– pravnomočna odločba o vpisu v register,
– potrdilo ali drugo javno listino iz registra kmetijskih gospodarstev, da gre za kmetijo,
– potrdila, da je nosilec kmetije po veljavni zakonodaji
kmetijski proizvajalec iz 3. člena tega odloka,
– prikaz površin zemljišč, ki so namenjene opravljanju
kmetijske dejavnosti,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki dokazuje, da je
sedež kmetije na obstoječem stavbnem zemljišču.
9. člen
(potrdilo iz registra)

10. člen
(izbris iz registra)
Občinski upravni organ z odločbo izbriše kmetijo iz registra kmetij v Občini Piran na zahtevo stranke ali njenega
pravnega naslednika.
Občinski upravni organ po uradni dolžnosti preverja izpolnjevanje pogojev za kmetijo iz 3. člena tega odloka za vse
kmetije, vpisane v register, na vsakih pet let. Občinski upravni
organ z odločbo izbriše kmetijo iz registra kmetij v občini Piran
po uradni dolžnosti, če kmetija ne izpolnjuje pogojev za kmetijo
iz 3. člena tega odloka v Občini Piran.
Po uradni dolžnosti se izvede izbris iz registra, če se del
stavbnih zemljišč, namenjenih za kmetijo, zmanjša.
Pritožba zoper odločbo o izbrisu ne zadrži izvršitve izbrisa.
Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu se priloge iz registra vrnejo vložniku ali uničijo na način, da se varujejo osebni
podatki.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev odloka)
Odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2013
Piran, dne 17. februarja 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

(podatki v registru in oblika registra)
V register kmetij v Občini Piran se vpiše naslednje podatke:
– identifikacijski podatki odločbe (številka, datum, datum
pravnomočnosti),
– podatki o strankah v postopku,
– ime kmetije,
– številke zemljiških parcel, ki so namenjene opravljanju
kmetijske dejavnosti,

Visto l’art. 24 e in riferimento all’art. 105 della Legge
sull'agricoltura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR e 26/14), l'art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico,
76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), nonché l’art. 8 e l'art. 17
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 5/14) il Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella
4a seduta ordinaria del 17 febbraio 2015 approva il seguente
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DECRETO
sull’istituzione e sulla tenuta dei registri delle
aziende agricole nel Comune di Pirano
I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
(Contenuto e finalità del decreto)
Il presente decreto, avente per oggetto l’istituzione di un
registro delle aziende agricole nel Comune di Pirano (di seguito: Registro) è rilevante per la realizzazione delle politiche agricole nazionali. Il decreto si prefigge di definire quanto segue:
la finalità del registro, le condizioni d’iscrizione nel registro, il
procedimento d’iscrizione, le modalità di tenuta del Registro e
il processo di cancellazione dallo stesso.
Il Registro è istituito al fine di individuare le aziende agricole del Comune di Pirano con potenzialità di sviluppo, definite
aziende agricole, ossia fattorie, dagli atti di pianificazione e dai
rispettivi atti territoriali esecutivi.
Art. 2
(Termini utilizzati)
Ai fini del presente decreto si applicano i principi stabiliti
dalla legge che disciplina il settore agricolo.
II. CONDIZIONI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
Art. 3
(Condizioni per la registrazione)
Ai fini dell’iscrizione al registro, le aziende agricole site
nel Comune di Pirano, devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. Azienda agricola istituita ai sensi della legge applicabile.
2. Il titolare dell’azienda agricola risulta a norma di legge
produttore agricolo.
3. In qualità di produttore agricolo lo stesso deve ottemperare a una delle seguenti condizioni:
– persona fisica, che in qualità di titolare dell'azienda agricola, a norma di legge, gode per la durata di almeno tre anni
dell’assicurazione obbligatoria per pensione e invalidità come
contadino, ai sensi della rispettiva legge, o essendo un contadino in pensione, ossia persona che all’atto del pensionamento
era assicurato in qualità di contadino ed è tuttora il titolare o
membro di una azienda agricola;
– azienda agricola organizzata con ragione sociale di ditta
individuale, ovvero di persona giuridica, che nel corso dell'esercizio sociale antecedente la presentazione della domanda di registrazione, abbia realizzato almeno il 60 % del proprio fatturato
annuo totale, ovvero un importo comunque superiore a 30.000
Euro, da attività agricola esercitata nel Comune di Pirano;
– cooperativa, che nell'esercizio precedente la presentazione della domanda di registrazione abbia conseguito con
lo svolgimento dell’attività agricola un fatturato annuo non
inferiore a 50.000 Euro;
4. Parere positivo del Servizio di consulenza agricola sulle
prestazioni effettive delle attività agricole nel Comune di Pirano.
5. L’azienda agricola dispone di fatto del terreno edificabile effettivamente esistente.
6. Il titolare dell'azienda agricola è proprietario o affittuario
di terreni agricoli siti nel Comune di Pirano delle dimensioni non
inferiori a 1 ettaro, mentre la durata del contratto di locazione,
al momento della presentazione della domanda di registrazione
non deve essere inferiore a 20 anni.
Art. 4
(Accertamento dell’adempimento ai requisiti e rilascio
della decisione)
Il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del presente
decreto per lo sviluppo delle aziende agricole nel Comune di
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Pirano viene rilevato dall'organo amministrativo del Comune
di Pirano, con decisione emessa in seguito al procedimento
amministrativo.
Oltre agli elementi tipici della decisione amministrativa,
l’atto di cui al paragrafo precedente di questo articolo deve
altresì contenere:
– la denominazione dell’azienda agricola,
– i dati d’identificazione presenti negli attestati con i quali
il richiedente avvalora il rispetto delle condizioni stabilite,
– il numero di particelle catastali relativamente al terreno
edificabile ovvero all’indirizzo presso il quale è stata eletta la
sede dell’azienda agricola, rispettivamente la denominazione
locale dell’azienda agricola, in caso di sussistenza della stessa,
– numero di particelle catastali dei fondi destinati all’attività agricola.
Art. 5
(Domanda per l’accertamento dei requisiti)
La domanda di accertamento e/o di adempimento ai requisiti di azienda agricola sita nel Comune di Pirano, oltre agli
elementi e dati previsti dalla legge sul procedimento amministrativo generale, deve recare altresì:
– il nome e l'indirizzo dell’azienda agricola,
– il documento comprovante che il titolare dell’azienda
agricola è a norma di legge produttore agricolo di cui all'articolo
3 del presente decreto,
– il certificato sulla destinazione d’uso del terreno, comprovante l’esistenza dell’indirizzo ovvero della sede dell’azienda agricola sul dato terreno edificabile,
– l’estratto di mappa e la planimetria d’insieme dei terreni
agricoli.
III. REGISTRO DELLE AZIENDE AGRICOLE NEL COMUNE
DI PIRANO
Art. 6
(Iscrizione al registro)
L'organo amministrativo comunale iscrive l’azienda agricola nel registro delle aziende agricole del Comune di Pirano,
una volta passata in giudicato la decisione comprovante che
l’azienda agricola adempie ai requisiti di azienda agricola con
potenzialità di sviluppo nel Comune di Pirano.
Art. 7
(Dati del Registro e aspetto tecnico dello stesso)
Per poter registrare le aziende agricole nel Comune di
Pirano, bisogna fornire le seguenti informazioni:
– i dati d’identificazione della decisione (numero, data di
emissione e data del giudicato),
– i dati sulle parti nel procedimento,
– il nome dell’azienda agricola,
– i numeri delle particelle catastali destinate all’attività
agricola,
– il numero della particella catastale corrispondente all’indirizzo rispettivamente alla sede dell'azienda, esistente sul dato
terreno edificabile.
Il registro può essere tenuto in forma cartacea o elettronica. Le norme tecniche per la tenuta del registro possono essere
recepite sotto forma di istruzioni.
Art. 8
(Allegati inclusi nel Registro)
Nel registro sono conservati, in modo permanente, i seguenti documenti allegati:
– la decisione finale sull’iscrizione al registro,
– il certificato o altro documento pubblico emesso dall’Ufficio del Registro delle aziende agricole che certifica trattasi di
una azienda agricola,
– certificato attestante che il titolare dell’azienda agricola,
ai sensi del diritto applicabile è produttore agricolo di cui all'articolo 3 del presente decreto,
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– l’estratto di mappa e la planimetria d’insieme dei terreni
agricoli,
– il certificato di destinazione d’uso del terreno, comprovante l’esistenza effettiva della sede dell’azienda agricola sul
dato terreno edificabile.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih
za določitev podaljšanja obratovalnega časa
gostinskih obratov v Občini Piran

Art. 9
(Certificato rilasciato dall’Ufficio Registro)
Un certificato, rilasciato dall’Ufficio Registro, contenente i
dati di cui all'articolo 7 del presente decreto può essere emesso alla parte destinataria della decisione, ai suoi successori
legittimi, alle autorità statali, alle comunità locali e alle autorità
pubbliche, allorquando hanno bisogno di un’informazione di
cui nel Registro, per svolgere le loro attribuzioni. Il Certificato
emesso dal cancelliere può essere ottenuto anche da una
persona che abbia dimostrato un interesse legale.

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o merilih za
določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v
Občini Piran (Uradni list RS, št. 10/12, v nadaljevanju: odlok).

Art. 10
(Cancellazione dal Registro)
La cancellazione dal registro delle aziende agricole del
Comune di Pirano, avviene su richiesta della parte o di un suo
successore legale, con il rilascio della rispettiva decisone da
parte dell’organo amministrativo comunale.
Detto organo amministrativo comunale effettua, ex officio,
la revisione amministrativa del rispetto delle condizioni, di cui
all'articolo 3 del presente decreto, prendendo in esame ogni
cinque anni tutte le aziende agricole iscritte nel registro. Con
decisione dell’organo amministrativo comunale è cancellata
d'ufficio dal registro delle aziende agricole del comune di Pirano, ogni azienda agricola che non risponde più ai criteri di
cui nell'articolo 3 del presente decreto, validi per le aziende
agricole site nel Comune di Pirano.
Secondo il dovere d’ufficio la cancellazione dal registro
è altresì effettuata se diminuisce la quota stabilita di terreno
destinato all’agricoltura.
Il ricorso contro la decisione di cancellazione non sospende l'esecuzione della cancellazione stessa.
Dopo la decisione finale sulla cancellazione gli allegati custoditi dal Registro vengono restituiti al titolare oppure distrutti
in modo che siano protette le informazioni personali.
IV. DISPOSIZIONE FINALE
Art. 11
(Entrata in vigore del Decreto)
Il presente Decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-13/2013
Pirano, 17 febbraio 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

692.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o merilih za določitev podaljšanja
obratovalnega časa gostinskih obratov
v Občini Piran

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list
RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 4. redni
seji dne 17. februarja 2015 sprejel

2. člen
Spremeni se tretja alineja II. točke 4. člena odloka, ki se
po novem glasi:
»– gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jih izvajajo v zaprtih,
proti hrupu zaščitenih prostorih tako, da glasba ne moti bližnje
okolice, in če v stavbi ni stanovanj, se določi podaljšan obratovalni čas največ do 6. ure vse leto. Izpolnjevanje pogojev iz
prejšnje alineje ugotavlja občinski upravni organ na podlagi
izvedenskega mnenja sodnega izvedenca gradbene stroke.
Izvajanje gostinske dejavnosti na površinah zunaj zaprtih prostorov (terase, gostinski vrtovi ipd.) je za gostinske obrate v
času od 3. ure naprej prepovedano. Gostinski obrati morajo
predpisane pogoje iz te alineje izpolnjevati tako ob pridobitvi
soglasja za podaljšani obratovalni čas kot tudi v času njihovega
obratovanja na podlagi izdanega soglasja.«
3. člen
V 8. členu odloka se dodata novi (sedma in osma) alineji,
ki se glasita:
»– izvajanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih, ki
je v nasprotju s predpisanimi pogoji iz tretje alineje II. točke
4. člena odloka;
– izvajanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih, ki je
v nasprotju z določbo četrte alineje II. točke 4. člena odloka.«
4. člen
Zadnji odstavek 10. člena odloka se izbriše.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-20/2014
Piran, dne 17. februarja 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 12 della Legge sull’attività alberghiera (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 93/07), nonché gli articoli 4 e 11 del Regolamento comunale sulla determinazione dell'orario d'apertura degli
esercizi pubblici di somministrazione e degli agriturismi, nei quali
si espleta l'attività di ristorazione (Gazzetta ufficiale della RS, n.
78/99, 107/00 e 30/06 e 93/07) e dell'art. 17 dello Statuto del
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 4a seduta ordinaria,
il giorno 17 febbraio 2015, approva il seguente

DECRETO
di modifica ed integrazione al Decreto sui criteri
per la determinazione della proroga dell'orario
d'apertura dei pubblici esercizi nel
Comune di Pirano
Art. 1
Con il presente decreto viene modificato ed integrato il
Decreto sui criteri per la determinazione della proroga dell'o-
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rario d'apertura dei pubblici esercizi nel Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 10/12, in prosieguo: Decreto).
Art. 2
Viene modificato il terzo alinea, comma II, art. 4 del decreto che recita come segue:
»– per i pubblici esercizi di ristorazione in cui viene offerta musica in riproduzione, o nei quali, complessi musicali si
esibiscono dal vivo con musica da ballo, o si effettuano serate
d'animazione per il pubblico in locali chiusi o dotati di ausili insonorizzanti e, se lo stabile non è adibito ad uso residenziale, si
dispone per tutto l'anno l’estensione dell'orario d'apertura sino
alle ore 6:00. Il rispetto delle condizioni di cui al precedente
alinea viene rilevato dall’autorità amministrativa comunale sulla
base di una perizia redatta da un tecnico abilitato, esperto in
edilizia. Ai pubblici esercizi che offrono i loro servizi all’aperto,
ovvero non in locali chiusi (in terrazze o giardini e simili), è
vietato l’esercizio oltre le ore 3:00. I pubblici esercizi devono
adempiere alle condizioni prescritte, di cui nel presente alinea,
sia all’atto di acquisizione del consenso alla proroga dell’orario
di apertura, come pure nel corso del loro esercizio, in base al
consenso rilasciato.«
Art. 3
All'articolo 8 del decreto sono aggiunti due nuovi commi
(settimo e ottavo), che recitano come segue:
»– l’attività dei pubblici esercizi, esercitata contrariamente
a quanto nei requisiti prescritti, di cui al terzo alinea del comma
II dell’art. 4 del Decreto,
– l’attività dei pubblici esercizi, esercitata contrariamente
a quanto nei requisiti prescritti, di cui al quarto alinea del comma II, art. 4 del Decreto.«
Art. 4
È soppresso l’ultimo comma dell’art. 10 del decreto.
MORNARČEK
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Art. 5
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 3502-20/201
Pirano, 17 febbraio 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

693.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih v Občini Piran

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 in spremembe), 20. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statuta
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet
Občine Piran na 4. redni seji dne 17. februarja 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih v Občini Piran
1.
Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Občini Piran
znašajo mesečno na otroka (v EUR): in se vrtcem obračunavajo od 1. januarja 2015 dalje:
MORJE

SEČOVLJE

LA COCCINELLA

CELODNEVNI PROGRAM
prvo starostno obdobje

499,77

490,12

498,93

496,09

drugo starostno obdobje

336,24

329,97

335,02

345,57

kombinirani oddelek

383,11

375,93

0

387,16

prvo starostno obdobje

399,82

392,10

399,14

396,87

drugo starostno obdobje

268,99

263,98

268,02

276,46

kombinirani oddelek

306,49

300,74

0,00

309,73

POLDNEVNI PROGRAM

Ekonomske cene programov po tem sklepu se vrtcem
obračunavajo od 1. januarja 2015 dalje.
2.
Enotna ekonomska cena kot osnova za plačilo staršev
otrok, vključenih v vrtce v Občini Piran, za katere je občina po
veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programov in
plačilom staršev, znaša:
Vrsta programa

Cena v EUR

Dnevni programi
– prvo starostno obdobje

496,23

– drugo starostno obdobje

336,70

– v kombiniranem oddelku

382,07

Vrsta programa

Cena v EUR

Poldnevni programi
– prvo starostno obdobje

396,98

– drugo starostno obdobje

269,36

– v kombiniranem oddelku

305,65

Plačila staršev se določijo na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11)
in se v skladu s tem sklepom staršem obračunavajo s 1. marcem 2015. Plačilo staršev določi Center za socialno delo Piran.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge,
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasne-
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je na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do
znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
3.
Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi
predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcih, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka
enkrat letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka en mesec v
koledarskem letu. Starši so dolžni pravočasno, to je najmanj
15 dni pred odsotnostjo otroka, o tem obvestiti upravo vrtca. Za rezervacijo plačajo starši 50 odstotkov mesečnega
prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred
začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo
le za najstarejšega otroka.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz
3. točke sklepa, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcih, lahko uveljavijo tudi rezervacijo zaradi daljše otrokove
odsotnosti zaradi bolezni. Rezervacijo lahko starši uveljavijo
za neprekinjeno najmanj dvomesečno odsotnost otroka zaradi
bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil.
Starši so dolžni najkasneje v treh dneh po zadnjem dnevu
odsotnosti otroka vrtcu dostaviti zdravniško potrdilo. Za čas
odsotnosti plačajo starši 50 odstotkov mesečnega prispevka
za program, v katerega je vključen. Starši, ki imajo v vrtec
hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo
začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz
4. točke sklepa, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
5.
Staršem otrok, za katere je Občina Piran po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka
vključenega v vrtec v Občini Piran, se ob predložitvi dokazil o
reševanju osnovnega stanovanjskega problema z nakupom
ali gradnjo nepremičnine na območju Občine Piran ali pa dokazila o plačevanju najemnine za stanovanje, dodatno zniža
plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer in od 2. do
vključno 9. dohodkovnega razreda.
Olajšave ne morejo uveljavljati:
– lastniki nepremičnine, ki je ne uporabljajo za bivanje
družine,
– upravičenci do subvencije najemnine za stanovanje.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi
odplačevanja stanovanjskega kredita ali plačevanja najemnine, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem,
mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi
priložiti naslednja dokazila:
– v primeru plačevanja stanovanjskega kredita:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Občine Piran ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske
hiše na območju Občine Piran,
– namensko kreditno pogodbo,
– potrdilo banke o višini anuitete kredita,
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– v primeru plačevanja najemnine:
– najemno pogodbo,
– zadnje potrdilo o plačilu najemnine.
Olajšave po tem sklepu začnejo veljati s 1. marcem 2015
in veljajo do preklica.
Za starše, ki uveljavljajo dodatno olajšavo upoštevanja
stanovanjskih kreditov in najemnin, se zniža plačilo vrtca za
en dohodkovni razred.
6.
Mesečni stroški živil, upoštevani v ceni programov, znašajo 37,00 EUR. V tem znesku znaša dnevna vrednost dopoldanske malice 0,368 EUR, kosila 1,165 EUR in popoldanske
malice 0,229 EUR.
Dnevni stroški živil, korigirani z odstotkom, ki ga k ceni
programa prispeva posamezen plačnik, se odštevajo od prvega
naslednjega dne po sporočeni otrokovi odsotnosti.
7.
Dejavnost vrtcev občina financira na osnovi letne pogodbe in se obračunava na osnovi:
– cene programa na oddelek,
– števila oddelkov in števila otrok po posameznih programih,
– višine prispevka staršev,
– posebnosti posameznega vrtca.
8.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o cenah
programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran, št. 602544/2010-13 z dne 9. julija 2013.
9.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne
s 1. januarjem 2015.
Št. 602-0002/2015
Piran, dne 17. februarja 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 31 della Legge in materia di educazione
dell’infanzia (Gazzetta Ufficiale della R.S., n 100/05, e
modificazioni successive), l'art. 20 del Regolamento sulla
metodologia di formulazione delle tariffe per i programmi
delle scuole dell'infanzia che eseguono il servizio pubblico
(Gazzetta ufficiale della R.S., n. 97/03, e modificazioni successive), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo
unico 2 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14), il Consiglio
comunale del Comune di Pirano nella 4ª seduta ordinaria
del 17 febbraio 2015 approva la seguente

DELIBERA
sulla determinazione delle tariffe dei programmi
d’educazione prescolare nelle scuole
dell’infanzia del Comune di Pirano
1.
Le tariffe effettive dei programmi d’educazione prescolare
nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano ammontano
mensilmente, per bambino, (in Euro), come segue, e si applicano a decorrere dal 1. 1. 2015:
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SCUOLA
DELL’INFANZIA LA
COCCINELLA

PROGRAMMA GIORNALIERO
per i bambini nella prima fascia di età

499,77

490,12

498,93

496,09

per i bambini nella seconda fascia di età

336,24

329,97

335,02

345,57

per i bambini nei reparti misti

383,11

375,93

0

387,16

per i bambini nella prima fascia di età

399,82

392,10

399,14

396,87

per i bambini nella seconda fascia di età

268,99

263,98

268,02

276,46

per i bambini nei reparti misti

306,49

300,74

0,00

309,73

PROGRAMMA RIDOTTO

2.
L’importo effettivo unitario, base per il pagamento della
retta a carico dei genitori dei bambini accolti nelle scuole dell’infanzia nel Comune di Pirano, per i quali, ai sensi della vigente
normativa, il Comune è tenuto a corrispondere la differenza tra
la tariffa praticabile e quanto a carico della famiglia è determinato come segue:
Tipologia del programma

Prezzo in Euro

Programmi giornalieri
– per i bambini nella prima fascia di età

496,23

– per i bambini nella seconda fascia di età

336,70

– per i bambini nei reparti misti

382,07

Programmi ridotti
– per i bambini nella prima fascia di età

396,98

– per i bambini nella seconda fascia di età

269,36

– per i bambini nei reparti misti

305,65

Le rette a carico dei genitori si stabiliscono ai sensi della
Legge sull’attuazione dei diritti garantiti mediante fondi pubblici
(Gazzetta ufficiale della RS, n° 61/10 e 40/11) ed in ragione
della presente delibera si applicano a decorrere dal 1. 3. 2015.
L’ammontare della retta sostenuta dalla famiglia è stabilito dal
Centro di assistenza sociale di Pirano.
I genitori esercitano il diritto alla retta ridotta dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con esclusione dei casi in cui il minore sia accettato alla
scuola d’infanzia in un momento precedente al riconoscimento
del diritto medesimo e la domanda risulti presentata entro e
non oltre il giorno di primo inserimento. In tale circostanza
il diritto alla retta ridotta decorre dalla data effettiva di primo
inserimento.
3.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano è
tenuto, per legge, a corrispondere parte della tariffa del programma d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia,
possono far valere il diritto alla prenotazione di un unico periodo d’assenza del minore, nel corso di un anno solare.
La prenotazione è ammessa a fronte di un’assenza per
un periodo continuativo per un massimo di un mese nel corso
dell’anno solare. I genitori sono tenuti a darne tempestiva
comunicazione alla direzione della scuola materna, con un
preavviso minimo di 15 giorni dalla data di assenza prevista.

In tal caso gli oneri di prenotazione a carico dei genitori sono
quantificati nel 50 % dell’importo corrispondente alla tariffa
mensile applicata per il programma frequentato dal bambino,
precedentemente alla sua temporanea assenza. Il risultante
importo a carico dei genitori è già ridotto del costo dei pasti
non fruiti. I genitori che hanno più di un figlio iscritto all’asilo
possono far valere i diritti concernenti la prenotazione solo per
il figlio di età superiore.
I genitori di bambini provenienti da altri comuni hanno la
facoltà di far valere l’agevolazione di cui pt. 3 della presente
delibera, laddove il Comune di residenza, che per legge ha
l’obbligo di rimborsare la differenza d’importo fino alla tariffa del
programma scelto, comunichi in forma scritta il proprio assenso
all’effettivo rimborso della stessa.
4.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano è
tenuto, per legge, a rimborsare una parte del prezzo del programma dell'educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia,
possono far valere il diritto alla prenotazione nel caso di assenza protratta del bambino per malattia. La prenotazione può
essere fatta dai genitori per un’assenza ininterrotta del minore
non inferiore a due mesi. I genitori sono tenuti a presentare
tempestivamente alla direzione della scuola materna referto
medico, e cioè entro e non oltre il terzo giorno successivo
all'ultima assenza. La famiglia corrisponde per il periodo di
assenza il 50 % dell’importo della tariffa mensile applicata per
il programma frequentato dal bambino.
I genitori che hanno più di un figlio iscritto all’asilo possono far valere i diritti relativi all'assenza per malattia soltanto
per il figlio maggiore.
I genitori dei bambini provenienti da altri comuni hanno la
facoltà di far valere l’agevolazione di cui al pt. 4 della delibera,
laddove il Comune di residenza, che per legge ha l’obbligo di
rimborsare la differenza d’importo fino alla tariffa del programma scelto, comunichi il proprio assenso in forma scritta.
5.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano è
tenuto, per legge, a rimborsare una parte del prezzo del programma dell'educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia, e
i cui figli frequentano gli asili nel territorio del Comune di Pirano,
all’atto di presentazione dei rispettivi documenti, possono far
valere un’agevolazione addizionale – per le rate versate del
mutuo casa stipulato e/o per il canone d’affitto – corrispondente
alla riduzione dell’ammontare della retta di una fascia reddituale, applicabile dalla 2.a fino alla 9.a fascia reddituale compresa.
Non possono far valere le agevolazioni:
– i proprietari di immobili non destinati a prima abitazione
del nucleo familiare, né
– i beneficiari del canone agevolato per l'appartamento.
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Il genitore che, con la domanda atta ad esercitare diritti
garantiti mediante fondi pubblici, così come dalla legge di
disciplina in materia, dichiari lo stato di precarietà economica in relazione agli oneri per mutuo d’acquisto o d’affitto
dell’alloggio di residenza stabile del nucleo familiare, al fine
di beneficiare della retta ridotta dovrà produrre in allegato la
seguente documentazione:
– in caso di mutuo casa:
– il contratto di compravendita o un estratto dal libro
tavolare, per quanto concerne l’acquisto di un appartamento
o di una casa nel territorio del Comune di Pirano, oppure la
concessione edilizia per la costruzione di una case residenziale nel Comune di Pirano,
– contratto di credito strutturato;
– certificato di Banca per l'importo del credito rateale,
– in caso di pagamento del canone di locazione:
– il contratto di locazione,
– la quietanza di pagamento dell’ultima rata d’affitto.
Le agevolazioni addizionali ai sensi della presente delibera si applicano a decorrere dal primo marzo 2015 e
rimangono in vigore fino ad un’eventuale revoca.
Ai genitori che hanno presentato domanda richiedendo
di beneficiare di agevolazione addizionale connessa alle
obbligazioni assunte per necessità residenziali è praticata
la riduzione della retta nei termini di una fascia reddituale.
6.
Gli oneri della giornata alimentare servita sono considerati nella tariffa del programma ed ammontano a Euro
37,00. L’importo include il valore della merenda mattutina
pari a Euro 0,368, del pranzo pari a Euro 1,165 e della merenda pomeridiana pari a Euro 0,229.
Per il periodo in cui il bambino è assente e non frequenta la scuola materna, la tariffa del programma è ridotta dei
costi delle giornate alimentari non fruite per ciascun giorno
di assenza, a partire dal primo giorno successivo a quello in
cui l’assenza del bambino è stata comunicata, in proporzione all’ammontare della retta stabilita per il programma della
scuola materna.
7.
L’attività delle scuole materne è finanziata dal Comune
in base al contratto annuale e si computa sulla scorta de:
– la tariffa del programma per sezione;
– il numero di sezioni ed il numero di bambini nelle
singole sezioni;
– l’ammontare della retta a carico dei genitori;
– le peculiarità della singola scuola dell’infanzia.
8.
Con l’entrata in vigore della presente Delibera è abrogata la Deliberazione sulla determinazione delle tariffe dei
programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Piran n. 602-544/2010-13, datata 9. 7.
2013.
9.
La presente Delibera, da pubblicarsi idoneamente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
con decorrenza esecutiva a far data dal 1° gennaio 2015.
N. 602-0002/2015
Pirano, 17 febbraio 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
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694.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) in 23. člena Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1
(14/05 – popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09,
108/09, 61/10 (62/10 – popr.), 20/11, 57/12 in 101/13, 22/14)
je Občinski svet Občine Piran na 4. redni seji dne 17. februarja
2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na delu
parc. št. 5323/10 k.o. Portorož, v izmeri cca 25 m2, delu parc.
št. 1620 k.o. Sečovlje, v izmeri cca 90 m2 in parc. št. 2066/4
k.o. Nova vas, v izmeri 18 m2.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
3.
Občinska uprava Občine Piran na podlagi 2. točke tega
sklepa v skladu z ZGO-1 izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnine iz
1. člena tega sklepa.
4.
Za parc. št. 5323/10 k.o. 2631 – Portorož in parc. št. 1620
k.o. 2632 – Sečovlje se izda ugotovitvena odločba po opravljeni
parcelaciji.
Št. 478-42/2011
Piran, dne 17. februarja 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico 2) e l’art. 23 della
Legge in materia edilizia (ZGO-1 – testo unico-1) (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 102/04 – testo unico 1 (14/05 – errata
corrige), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09,
61/10 (62/10 – errata corrige), 20/11, 57/12, 101/13 e 22/14)
il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 4ª seduta
ordinaria il giorno 17 febbraio 2015 approva la seguente

DELIBERA
di sdemanializzazione
1.
Con la presente delibera è abolito lo status di demanio
pubblico su una parte della particella catastale n. 5323/10 c.c.
di Portorose nella metratura approssimativa di mq 25, su una
parte della particella catastale n. 1620, c.c. di Sicciole, metratura approssimativa di 90 mq e sulla particella catastale 2066/4,
c.c. di Nova vas, metratura approssimativa di 18 mq.
2.
La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Uradni list Republike Slovenije
3.
In base al pt. 2 della presente delibera l’Amministrazione
comunale del Comune di Pirano in virtù della Legge in materia
edilizia emette una decisione riguardo alla sdemanializzazione,
ovvero all’abolizione dello status di demanio pubblico comunale relativamente agli immobili di cui al pt. 1 della presente
delibera.
4.
La decisione dichiarativa relativa alle particelle catastali
p.c. 5323/10 c.c. 2631 – Portorose e p.c. 1620 c.c. 2632 – Sicciole verrà rilasciata una volta compiuta la lottizzazione.
N. 478-42/2011
Pirano, 17 febbraio 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

POSTOJNA
695.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in
40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06
– Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3.,
7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN in 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– UPB, 43/11 – Odl. US in 21/13), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 88/11 in 8/12), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda
iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09,
105/10), Uredbe o emisiji snovi in odvajanju vode iz MKČN
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine
Postojna na 2. dopisni seji dne 4. 3. 2015 sprejel

Št.
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2. člen
Na začetku drugega odstavka 20. člena Odloka, se briše
besedilo: »Na območjih prikazanih v Prilogi 1,«. Beseda »kjer«
se zapiše z veliko začetnico.
3. člen
32. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»1. Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča v
skladu s predpisi, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in
čiščenja odpadne voda.
2. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode se ne plačuje za porabo vode v kmetijski
dejavnosti in tudi v drugih primerih, določenih z uredbo o okoljski dajatvi, pod pogojem, da ima uporabnik ločeno merjenje
porabe pitne vode.
3. Izvajalec lahko v primeru odvzema vode oprosti plačevanje okoljske dajatve na podlagi pisne izjave uporabnika, iz
katere je razvidno, da pri uporabi ni nastala odpadna voda, za
katero je potrebno plačati okoljsko dajatev.«
4. člen
V Odloku se spremeni 33. člen tako, da se glasi:
»1. Za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode morajo upravičenci vložiti pisno vlogo, ki je objavljena na spletni strani izvajalca, najkasneje dva meseca pred pretekom veljavnosti odločbe.
2. Za popolno vlogo morajo vlagatelji priložiti naslednji
prilogi:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede
na predmet uveljavljanja oprostila ali izpis iz registra kmetijskega gospodarstva
– in potrdilo o gospodinjskih skupnostih na naslovu, kjer
se zagotavlja odjem, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode.
3. V primeru, če gospodinjstvo nima ločenega odjemnega
mesta, se upošteva mesečna količina porabljene pitne vode v
tej stavbi, ki znaša 4 m3/osebo.
4. Izvajalec izda oprostilno odločbo za dobo veljavnosti do
treh let. Kolikor upravičenec ne obnovi vloge v roku iz prvega
odstavka tega člena, mu izvajalec z naslednjim mesecem tekočega leta začne obračunavati okoljsko dajatev. Enako velja,
kolikor vlagatelj v roku ne priloži vseh zahtevanih prilog. V
primeru sprememb, ki vplivajo na izdano odločbo v kmetijski
dejavnosti, je upravičenec dolžan obvestiti izvajalca vodovodnega omrežja, v 8 dneh po nastali spremembi.«
5. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013
Postojna, dne 4. marca 2015
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 81/13; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se besedilo
12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Območja, na katerih občina zagotavlja javno kanalizacijo, so prikazana v Geografskem informacijskem sistemu
Občine Postojna.«
Priloga se črta.

18 / 16. 3. 2015 /

TREBNJE
696.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »naselje
Vejar«

Na podlagi 74. 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 – ZPNačrt-B,
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57/12 – ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je
Občinski svet Občine Trebnje na 3. seji dne 4. 2. 2015 sprejel

(2) V sklopu večih zaporednih projektov je bilo celotno
območje naselja opremljeno z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem s čistilno napravo in cestnim omrežjem s
pločnikom, razsvetljavo in odvodnjavanjem ceste.
(3) Podrobnosti so navedene v projektni in investicijski
dokumentaciji, ki je na vpogled na sedežu občine.

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »naselje Vejar«

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar« v Občini Trebnje (v nadaljevanju: program opremljanja).

6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški za gradnjo komunalne opreme na območju znašajo 1.159.351,35 EUR. Obračunski stroški so glede
na skupne stroške znižani za 848.068,92 EUR pridobljenih od
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
in od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno
opremo
Postavka

Skupni stroški
v EUR

Obračunski
stroški
v EUR

Vodovodno omrežje

107.991,24

107.991,24

Kanalizacijsko omrežje

325.378,95

125.788,95

Cestno omrežje, pločnik,
razsvetljava in odvodnjavanje
ceste

296.627,89

61.575,08

Čistilna naprava

429.353,27

15.927,16

1.159.351,35

311.282,43

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi komunalne
opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec
pred priključitvijo plača občini.
(2) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja
ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte, ki še nimajo poravnanega komunalnega prispevka, zaradi izboljšanja komunalne opreme, na
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in obsega območje naselja Vejar, kot je opredeljeno v grafični prilogi
k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem
se zagotavlja priključevanje na komunalno opremo oziroma
območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
OPREME
5. člen
(prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta)
(1) Področje opremljanja pred začetkom gradnje z izjemo
lokalne ceste praktično ni imelo komunalne opreme.

Skupaj

(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno
opremo na območju so enaki 0 EUR.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme na
območju opremljanja so zagotavljali Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko in Občina Trebnje iz svojega proračuna.
8. člen
(časovni načrt)
Poseben časovni načrt ni potreben, saj je vsa predvidena
gradnja komunalne opreme zaključena.
IV. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero komunalno
opremo lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je
omogočena njena uporaba.
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(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za parcelo se šteje zemljiška
parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih
prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva
stavbišče x 1,5.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega
pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike
Slovenije.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
Aparcela =
Cpij =
Dp =
Ctij =

Atlorisna =
Dt =
Kdejavnost =
i=
j=

znesek dela komunalnega prispevka,
ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju
površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
opreme
neto tlorisna površina objekta
delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje
11. člen

(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne
površine objekta)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
12. člen
(faktor dejavnosti)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da so faktorji dejavnosti enaki tistim iz
9. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 11/11, 91/12, 110/13).
13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena
odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno
površino objektov so sledeči:
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Tabela: obračunski stroški na enoto
Cpi
(v EUR/m2)

Cti
(v EUR/m2)

Vodovodno omrežje

2,164

17,863

Kanalizacijsko omrežje

2,520

20,807

Cestno omrežje, pločnik,
razsvetljava in
odvodnjavanje ceste

1,234

10,185

Čistilna naprava

0,319

2,635

Skupaj

6,237

51,490

Parameter

(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme niso
posebej določeni in se jih ne zaračunava.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do
dneva izdaje odločbe.
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Na območju opremljanja ne veljajo posebne oprostitve in
olajšave pri plačilu komunalnega prispevka, razen tistih, ki so
že navedene v V. poglavju splošnega Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13).
16. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Za objekte, za katere je bil komunalni prispevek plačan
še pred začetkom uveljavitve tega odloka velja, da imajo vse
obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka poravnane.
(2) Ne glede na določbe Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13) se na
obračunskem območju tega programa opremljanja (naselje Vejar) odmera za vodovodno, kanalizacijsko (s čistilno napravo)
in cestno omrežje odmerja samo po tem odloku.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Trebnje.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015
Trebnje, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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ZAGORJE OB SAVI
697.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 52. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 76/14 – odl. US), Sklepa ministra, pristojnega za
prostor, o usklajenosti predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi št. 35016-12/2007/85 z dne 5. 7.
2011, 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) ter
88. in 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – uradno prečiščeno besedilo,
44/12) je občinski svet na 4. redni seji dne 2. 3. 2015 sprejel
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Zagorje ob Savi, ki obsega:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 16/15).

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt
Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) OPN Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: OPN) je
izdelal Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting,
inženiring, d. d., Krško, pod številko projekta 04244–00, junij
2011.
(3) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št.:
35409-22/2007 z dne 7. 3. 2007 je bilo v postopku priprave
OPN Zagorje ob Savi potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana na varovana območja, zato je bilo izdelano Okoljsko poročilo za OPN Občine Zagorje ob Savi z dodatkom za varovana
območja (izdelal Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta: 114608/OP; 27. 2. 2008, dopolnjen februarja in novembra 2008).
(4) Strateški del OPN, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih
zahtev določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje,
ki so z njimi prostorsko povezana in
– območja razpršene poselitve.
(5) Izvedbeni del OPN določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje in
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) OPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
I. UVODNE DOLOČBE
II. STRATEŠKI DEL
1. Splošne določbe
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
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3. Zasnova prostorskega razvoja občine
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena in grajenega javnega dobra
5. Zasnova okvirnih območij naselij, vključno z območji
razpršene gradnje in območij razpršene poselitve
6. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
7. Usmeritve za razvoj v krajini
8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
10. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč
10.1 Urbanistični načrt Zagorje ob Savi
10.2 Urbanistični načrt Kisovec
10.3 Urbanistični načrt Izlake
III. IZVEDBENI DEL
1. Temeljne določbe
2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
2.1 Splošne določbe za načrtovanje posegov na območju podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
2.2 Skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji
glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov
2.3 Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
2.4 Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja, naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
2.5 Pogoji glede varovanja zdravja
3. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji
3.1 Naselja in odprti prostor
3.2 Urbanistični načrti Zagorje ob Savi, Kisovec in
Izlake
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasnova prostorskega razvoja
Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega
javnega dobra
Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje ter okvirna območja razpršene poselitve
Usmeritve za razvoj poselitve in celovito
prenovo
Usmeritve za razvoj v krajini
Usmeritve za določitev namenske rabe
zemljišč

M 1:50.000
M 1:50.000
M 1:50.000
M 1:50.000
M 1:50.000
M 1:50.000

(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje:
1.
2.

3.

4.

Pregledna karta občine z razdelitvijo na
liste
M 1:50.000
Pregledna karta občine s prikazom
osnovne namenske rabe in ključnih
omrežij gospodarske javne infrastrukture
M 1:50.000
Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
M 1:5.000
Prikaz območij enot urejanja prostora in
gospodarske javne infrastrukture
M 1:5.000.
II. STRATEŠKI DEL
1. Splošne določbe
3. člen
(strateški del)

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo
prostorskega razvoja občine. Določa usmeritve za razvoj pose-
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litve in celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, določitev
namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.
Določa območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje,
ki so z njimi prostorsko povezana ter območja razpršene poselitve.
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
4. člen
(razvojne potrebe v občini in razvojne potrebe
države in regije)
(1) Razvojne potrebe občine so zaradi reliefnih značilnosti ter nekdanjega pridobivalnega prostora rjavega premoga
(Rudnika Zagorje) prednostno usmerjene v razvoj treh urbanih
jeder: Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, ki so pomembnejša
lokalna središča in tvorijo urbano omrežje. Razvojna os, ki
poteka skozi vsa tri mesta, predstavlja poselitveni, prometni ter
komunalno energetski koridor.
(2) Zagorje ob Savi je skupaj s Trbovljami in Hrastnikom
somestje in je opredeljeno kot središče nacionalnega pomena
regionalnih območij in se razvojno usmerja v središče medobčinskega pomena skladno s Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije.
(3) Poleg tega ima občina razvojne potrebe po razvoju
manjših lokalnih središč, in sicer Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum.
(4) Težnja občine je sprememba in širitev obstoječih počitniških naselij v stanovanjska.
(5) Prav tako obstaja potreba po ureditvi in prenovi obstoječih naselij, ki imajo dokaj dobro ohranjen stavbni fond in
značilne urbanistično-arhitektonske elemente.
(6) Težnja občine je spodbuditi gospodarski razvoj in
zadržati obstoječe prebivalstvo, oziroma podati pogoje za gospodarski in kulturni razcvet občine.
(7) Razvoj omrežja centralnih dejavnosti je, na podlagi
jasno opredeljenih centrov razvoja centralnih dejavnosti, zagotovljen v poselitveni osi treh urbanih jeder – Zagorje ob Savi,
Kisovec in Izlake ter delno tudi v okviru lokalnih središč.
(8) Povečanje kakovostnih turističnih namestitvenih in
rekreacijskih zmogljivosti, izboljšanje prometne infrastrukture in
dostopnosti, povezanost celotne ponudbe ter oblikovanje nosilnega, prepoznavnega turističnega produktnega jedra v občini.
(9) Dostopnost in propustnost obsavskega prostora, katerega del je občina, v širšo osrednjeslovensko regijo.
(10) Že nekaj časa obstaja v državnem planu potreba po
izgradnji hitre železnice, trasa katere poteka skozi prostor občine ob reki Savi. Hitra železnica potrebuje svoj prostor za izgradnjo, prav tako je potrebno na nivoju države zagotoviti primerni
prometni vozel, ki bi združeval železniški in cestni promet.
(11) Na področju kmetijstva so razvojne potrebe občine
usmerjene na ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč in usposobitev novih zemljišč za kmetijsko dejavnost. Ta omogočajo
kvalitetno integrirano pridelavo zelenjave, spodbujanje ekološkega kmetovanja na hribovitih pobočjih ter ohranjanje in razvoj
avtohtonega ekstenzivnega kmetijstva v višjih legah.
(12) Na področju lokalnega infrastrukturnega urejanja je
med prioritetnimi nalogami obnova lokalnih cest, dogradnja
vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja s
pripadajočimi čistilnimi napravami.
(13) Razvoj širokopasovnih povezav in infrastrukture za
telekomunikacije s poudarkom na zagotavljanju pogojev za
gradnjo brezžičnih telekomunikacij.
(14) V preučevanju so hidroelektrarne na srednji Savi s
katerimi se vzpostavlja osnova za potrebe razvoja turizma z
ureditvijo kolesarskih poti ter rekreacijskih površin vzdolž Save.
(15) Poselitev predvideva sočasno oskrbo s komunalno
infrastrukturo z minimalnimi standardi potrebnimi za bivanje,
delo in počitek. Vitalna razvojna os poteka ob osrednji prometni
komunikaciji, ki poteka od severa proti jugu občine.
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(16) Zagotavljanje obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom.
5. člen
(cilji skladnega prostorskega razvoja)
(1) Cilji prostorskega razvoja so ohranitev ter razvijanje
nacionalne, gospodarske, socialne in kulturne samobitnosti in
širitev gospodarskega in ustvarjalnega vpliva občine Zagorje
ob Savi v širši prostor Slovenije. Pri tem se upošteva trajnostni
in sonaravni prostorski razvoj občine, ki vključuje gospodarske,
družbene in okoljske parametre.
(2) Na podlagi izhodišč in ob upoštevanju osnovnih načel
prostorskega razvoja so določeni temeljni cilji prostorskega
razvoja Občine Zagorje ob Savi, ki se prednostno usmerja v:
– razvoj Zagorja ob Savi – kot občinskega središča ob
srednjem delu Save,
– razvoj Kisovca – kot središče s perspektivno poudarjeno
obrtno-proizvodno dejavnostjo,
– razvoj Izlak – pomembnega turistično zdraviliško-rehabilitacijskega središča, s ciljem postati ena prvih turističnih
centrov socialnega turizma v Sloveniji,
– poleg prednostnega razvoja treh pomembnejših lokalnih središčih, se njihov razvoj dopolnjuje v lokalnih središčih
Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum ter ostalih naseljih,
– usmeritev razvoja naselij na proste, degradirane in
nezadostno izkoriščene površine znotraj naselij, pri čemer ima
prenova prednost pred novogradnjo,
– sočasna oskrba s komunalno infrastrukturo z minimalnimi standardi potrebnimi za bivanje, delo in počitek,
– dopolnitev družbene in gospodarske javne infrastrukture
(turizem idr.),
– racionalna širitev poselitve, kjer je to za razvoj občine
potrebno,
– revitalizacija naselij in s tem izboljšanje kakovosti bivalnih razmer,
– izboljšanje socialne slike občine z zagotavljanjem kakovostnega bivalnega prostora in okolja ter delovnih mest,
– varovanje kulturne krajine s sočasnim razvojem novih
gospodarskih dejavnosti kot so turizem, bio-ekološka pridelava
in/ali predelava v kmetijstvu,
– celostno varstvo objektov in območij kulturne dediščine,
ogrožene stavbno-profane (etnološke) dediščine in naselbinske
dediščine ter zaustavljanje upadanja števila enot in območij
kulturne dediščine,
– upoštevanje zvrsti kulturne dediščine pri zasnovi razmestitve dejavnosti v prostoru,
– ohranjanje in vzdržno razvijanje krajinskih območij s
prepoznavnimi značilnostmi,
– skrbi za rehabilitacijo in revitalizacijo kulturne dediščine,
– preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na
ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter
genomov (in genov),
– ohranjanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti na
območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih,
– ohranjanje naravnih vrednot in preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti in ohranitev naravnega ravnovesja
na ekološko pomembnih območjih (EPO),
– spodbujanje ekološkega načina kmetovanja in kmetovanja brez genetsko spremenjenih organizmov,
– ohranjanje ekološko-morfološkega stanja vodotokov,
– zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo in razmeščanje prostorskih ureditev in dejavnosti v skladu z veljavnimi
odloki o varstvu vodnih virov,
– sonaravna sanacija območja pridobivalnega prostora
rjavega premoga in
– upoštevanje omejitev v prostoru za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Splošni strateški cilji za Občino Zagorje ob Savi so:
– oblikovanje prostora, ki bo prijazno prebivalcem vseh
starostnih, socialnih in interesnih skupin,
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– dvig kvalitete življenja in bivanja v občini (urbana prenova, izboljšanje dostopnosti, ureditev zelenih in rekreacijskih
površin, ustrezna razporeditev dejavnosti, širitev centralnih
dejavnosti, delovna mesta),
– ekonomska učinkovitost in ustvarjanje novih delovnih
mest,
– spodbujanje razvoja turizma,
– prostorske ureditve in posegi se usmerjajo in načrtujejo
tako, da se pri tem ohranijo in prenavljajo območja in objekti
kulturne dediščine,
– usmerjanje potencialnih investitorjev v načrtovana območja glede dejavnosti,
– razvoj naselij v smislu, da ima prenova prednost pred
novogradnjami,
– dobra prometna dostopnost (prestrukturiranje prometa,
celovita prometna ureditev) in
– dvig ekološke zavesti.
6. člen
(cilji urejanja prostora)
(1) Temeljni cilj usmerjanja prostorskega razvoja je zagotoviti enakovredne in čim boljše življenjske pogoje za sedanje
in prihodnje rodove prebivalstva ob upoštevanju smotrne in
varčne rabe prostora.
(2) Med osnovnimi cilji na področju poselitve je usmerjanje pozidave v obstoječa naselja, racionalna raba znotraj teh
območij in celovitost urejanja urbanih območij. Nadaljnji razvoj
naselij je potrebno načrtovati skladno z načrtovanim omrežjem
naselij v občini in opredeljenimi funkcijami naselij v omrežju
naselij. Poleg razvoja pomembnejših lokalnih središč je potrebno krepiti vlogo manjših lokalnih središč in pospeševati razvoj
podeželja in ostalih naselij.
(3) Med nalogami na področju turizma se bo pospeševal
razvoj turistične dejavnosti na podeželju. Prednostna je vključitev obstoječih kmetij v razvoj turistične ponudbe. Sočasno se
bo razvijala dodatna vsebinska obogatitev s ponudbo športa
in rekreacije.
(4) Med prioritetnimi cilji na področju urejanja prostora je
varovanje naravnih dobrin, naravnih bogastev ter naravne in
kulturne dediščine pred posegi, ki bi ovirali njihov razvoj.
(5) Za potrebe ohranjanja kulturne raznolikosti in identitete se skozi prostorski razvoj zagotavlja optimalno delovanje
javne infrastrukture na področju kulture.
(6) S posegi v prostor je potrebno zagotoviti varovanje
okolja in krajinskega prostora tako, da bodo varovane krajinske
oblikovne vrednosti in vzdrževan krajinski in poselitveni vzorec.
Poudarek je na varovanju kulturne krajine.
(7) Na področju infrastrukturnega urejanja je med prioritetnimi nalogami izgradnja in obnova obstoječe komunalne ter
okoljske infrastrukture, sanacija erozijskih in drugih nestabilnih
območij ter ureditve na vodotokih.
(8) Prav tako je poudarek na združevanju kompatibilnih
dejavnosti, kot so poslovno-obrtno-proizvodne cone.
(9) Sanacija degradiranih industrijskih in rudarskih območij: izboljševati je potrebno infrastrukturo in vzpodbujati razvoj,
ki bo temeljil na naravnih virih. Nadaljnji razvoj oddaljenih zaselkov je povezan z njihovim vključevanjem v omrežje turistične
in prometne infrastrukture.
3. Zasnova prostorskega razvoja občine
7. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Skladno z omrežjem naselij in njihovimi funkcijami, ob
upoštevanju varovanja naravnih dobrin, drugih omejitev (geološke razmere, naravne danosti) in s ciljem urbane celovitosti
naselij so opredeljene širitve območij naselij s poudarkom na
razvoju pomembnejših lokalnih središč v urbani osi Zagorje
ob Savi–Kisovec–Izlake in dopolnjevanju v lokalnih središčih
Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum. V teh naseljih se
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zagotavlja enakovredni prostorski razvoj na osnovi vitalne razvojne osi, ki zajema razvoj prednostnih območij.
(2) Med urbana naselja sodijo Zagorje ob Savi, Kisovec
in Izlake, ki jih opredeljujemo kot mesta.
(3) Iz vidika oskrbnih in storitvenih dejavnosti so naselja opredeljena kot, pomembnejša lokalna središča in lokalna
središča:
– kot pomembnejša lokalna središča so opredeljena naselja Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, ki imajo dejavnosti
zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva, prometne, trgovske, gostinske, finančne, zavarovalniške in druge poslovne
dejavnosti, kulturne in informativne dejavnosti, možnosti za rekreacijo in šport, za širše območje občine in sosednjih občin ter
– kot lokalna središča so opredeljena naselja Čemšenik,
Mlinše, Šentlambert in Podkum, zaradi dejavnosti (urad, vrtec,
šola, trgovina, šport, storitve ...), ki jih imajo v funkcij za ožja
gravitacijska območja znotraj občine.
Glede na poslovno-proizvodne dejavnosti so naselja razvrščena:
– naselje Zagorje ob Savi je središče z večjimi proizvodnimi obrati in
– naselje Kisovec z več obrati in perspektivno poudarjeno
proizvodno-obrtno dejavnostjo ter naselje Izlake z močnejšim
proizvodnim obratom in pomembno turistično-zdraviliško dejavnostjo.
Naselja zagotavljajo proizvodne površine in delovna mesta za širše območje občine in sosednjih občin.
(4) Poselitev se bo prednostno razvijala v obstoječih naseljih, kjer je že urejena prometna in komunalna infrastruktura,
in sicer kot zapolnitve, zaokrožitve, prenove, sanacije, ipd. Na
robovih obstoječih pomembnejših naselij se bodo oblikovale
nove soseske kot širitve naselij, v manjših naseljih in vaseh pa
le manjše zapolnitve vrzeli ter zaokrožitve obstoječe poselitve.
(5) Širitev oziroma sprememba počitniških naselij v stanovanjska: Brezje, Dolgo Brdo, Jesenovo, Kolovrat, Peške Kandrše, Prvine, Podkum, Tirna–Škrjanci–Brinje in Tirna na Logu.
(6) Meje območja naselij in območja stavbnih zemljišč se
opredelijo znotraj optimalnih meja, ugotovljenih s strokovnimi
podlagami glede na naravne in ustvarjene pogoje ter zmogljivost prostora. Pri širitvah naselij se upošteva razvojne potrebe,
domačega prebivalstva in organov na ravni lokalne skupnosti.
(7) Na področju razvoja družbene infrastrukture se na
podlagi jasno opredeljenih centrov razvoja centralnih dejavnosti
zagotavlja prostorske možnosti za njihov nadaljnji razvoj (institucij uprave, šolstvo, kulture, zdravstvenega varstva občanov
v okviru Zagorja ob Savi, Kisovca in Izlak in deloma v okviru
lokalnih središč).
(8) Prostorski razvoj turistične dejavnosti je ob upoštevanju naravnih danosti prostora (vir termalno-zdravilne vode,
bogata naravna in kulturna dediščina, pestrost krajinskega prostora) in ustvarjenih turistično in športnorekreacijskih centrov,
opredeljen v urejanje in dograditev naslednjih nosilnih območij
za rekreacijo in turizem:
– turistično zdraviliško-rehabilitacijsko območje Medijske
toplice na Izlakah,
– socialni turizem s produkti in storitvami bi povečala
tržno konkurenčnost občine kot turistične destinacije tako na
domačem kot tudi evropskem trgu, hkrati pa bi se v osnovni
koncept destinacije odlično navezali vsi ostali potenciali, kot
je podeželski turizem, turizem narave in varovanih območij ter
kulturni turizem,
– območja za rekreacijo v naravnem okolju (npr. planinstvo) ter smučišča na Vidrgi, Mareli, Prvinah, Kalu in Vrhu in
– večja športno-rekreacijska območja v urbanih centrih
(Zagorju ob Savi, Kisovcu in Izlakah).
(9) Gospodarska cona je predvidena v Kisovcu ter manjši
del v Zagorju ob Savi, kjer je predvidena prednostno obstoječa
predelovalna in storitvena dejavnost. Drugih večjih proizvodnih
con se v občini ne načrtuje. Omogoča se ohranitev in razvoj
obrtnih in storitvenih dejavnosti v okviru obstoječih naselij.
(10) Prednostna območja za razvoj kmetijske dejavnosti,
kot posledica reliefnih posebnosti, v občini niso predvidena.
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Prevladuje hribovit relief, kjer je možno razviti le ekstenzivne
oblike kmetovanja (razvoj sonaravnega ekološkega kmetovanja znotraj kmetije).
8. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Omrežje naselij v občini sestavljajo pomembnejša
lokalna središča, lokalna središča in ostala naselja.
(2) Zagorje ob Savi se bo razvijalo kot pomembnejše
lokalno središče, in sicer v funkciji upravnega, kulturnega,
izobraževalnega in gospodarskega središča celotne občine.
(3) Kisovec se bo razvijal kot pomembnejše lokalno
središče, s perspektivno poudarjeno proizvodno-obrtno dejavnostjo.
(4) Izlake se bodo razvijale kot pomembnejše lokalno
središče s turistično-zdraviliško dejavnostjo.
(5) Razvoj se predvideva tudi v štirih manjših lokalnih
središčih: Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum, ki imajo
javne funkcije dostopne za zaledje, ki je oddaljeno od glavnih
prometnih koridorjev.
(6) V naseljih po katerih so poimenovane enote urejanja
prostora: Briše, Briše pri Podkumu, Borovak pri Podkumu,
Borje pri Mlinšah, Borje, Brezje, Breznik, Dobrljevo, Dobrljevo pri Kandršah, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Golče, Gorenja
vas, Hmelno, Hrastnik pri Trojanah, Jablana, Jarše, Jazbine,
Javor, Jelenk, Jesenovo, Jesenovska žaga, Kal, Kandrše,
Klenovik, Kolk, Kolovrat, Kostrevnica, Kotredež, Kraj, Krivica,
Laze, Leskovec, Log pri Mlinšah, Mala Peč, Mali Kum, Medija, Medija – Valvasorjeva, Okrog, Orlek, Orehovica, Padež,
Peške Kandrše, Prečna, Prapreče, Podkum, Pungart, Rove,
Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku,
Razpotje, Rove, Rovišče, Rtiče, Selo pri Zagorju, Senožeti,
Spodnje Čolnišče, Spodnje Izlake, Spodnje Ržiše, Srednji
Osredek, Spodnji Osredek, Strahovlje, Suhi Potok, Šemnik,
Šentgotard, Šklendrovec, Špital, Tirna, Trata, Vidrga, Vine,
Višje, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vodice, Vizgarje, Zabava, Zgornje
Čolnišče, Zgornje Izlake, Zlokarje, Zaloka, Zgornje Ržiše,
Zgornji Šklendrovec, Zgornje Zavine, Zavine, Zgornji Prhovec,
Znojile, Zgornji Osredek, Žvarulje, se ohranjajo in razvijajo
obstoječe funkcije, predvsem dejavnost bivanja, kmetovanja
ter športa in rekreacije.
(7) Poselitev predvideva sočasno oskrbo s komunalno
infrastrukturo z minimalnimi standardi potrebnimi za bivanje,
delo in počitek. Vitalna razvojna os poteka ob osrednji prometni komunikaciji, ki poteka od severa proti jugu občine.
(8) V lokalnih središčih ter ostalih naseljih je potrebno
zagotavljati možnost stanovanjske gradnje, razvoj turizma,
športa in rekreacije ter razvoj obstoječih proizvodnih dejavnostih.
(9) V manjših naseljih ter zaselkih oziroma razpršeni poselitvi je podana možnost širitve v obliki zaokrožitve obstoječe
pozidave. V vseh naseljih se omogoča tudi razvoj turizma.
9. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij
v občini in regiji)
(1) Cestni promet predstavlja najpomembnejši prometni
sistem v občini. Razvoj prometne infrastrukture se neposredno odraža v prostorskem razvoju bodoče poselitve občine.
Opremljenost občine s cestno infrastrukturo ni zadostna. Močno hribovit teren je ovira pri gradnji cestne infrastrukture.
(2) Na severu, ob meji občine, poteka kratek del avto
ceste, ki nima neposrednega vpliva na cestno omrežje. Skozi
občino, od zahoda proti vzhodu, poteka glavna cesta, in sicer v smeri Ljubljana–Litija–Zidani most. Najpomembnejša je
regionalna cesta I. reda (Trojane–Zagorje ob Savi–Trbovlje
z odcepom proti mostu na Savi), ki poteka od severa proti
jugu in povezuje urbano omrežje. Prečno potekajo regionalne ceste II. in III. reda, ki povezujejo občino in tvorijo skupaj
hrbtenico prometnega omrežja.
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(3) Stalno povečevanje cestnega prometa povzroča zahteve po novi infrastrukturi oziroma izboljševanju obstoječe.
Usmeritve občine so v dopolnjevanju in tehničnem posodabljanju obstoječe cestne mreže in zmanjševanju trenda
migracij, ki povečuje promet.
(4) Na območju občine poteka glavna železniška proga
državna meja–Dobova–Ljubljana, predvidena je gradnja hitre
proge, katere trasa bo potekala vzporedno z dolino reke Save.
10. člen
(druga za občino pomembna območja)
(1) V odprtem (ruralnem) prostoru občine se ohranja razpršena poselitev, kar zagotavlja ohranjanje značilne tipologije
kulturne krajine. Obstoječa razpršena poselitev se minimalno
širi, s čimer se obstoječim kmetijam in avtohtonemu prebivalstvu omogoča razvoj in s tem vzdrževanje značilne tipologije.
(2) V naseljih in v odprtem prostoru se ohranjajo kvalitetni objekti, ki so vplivali na razvoj arhitekture v prostoru
občine. Z ohranjanjem kvalitetnih arhitekturnih značilnosti se
ohranja pozitiven vpliv na razvoj vseh objektov v prostoru.
(3) Ohranja se obstoječi obseg in sestav gozda, prav
tako obseg in strukturo kmetijskih površin.
(4) Velik del površine občine še vedno pripada pridobivalnemu prostoru Rudnika Zagorje, ki je v fazi zapiranja.
Pridobivalna dela ne potekajo več, vendar je pridobivalni
prostor rudnika v evidencah in prostorskih dokumentih zaradi
ugrezanje tal.
(5) V naseljih, na območju površin pridobivalnega prostora rudnika, je prenova opredeljena kot sanacija degradiranega območja, kjer je potencial za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja dejavnosti, onesnaženja ali
neustrezne rabe. V procesu prenove se omogoča postopno
gradnjo in dograditev potrebnih infrastrukturnih omrežij. Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske,
infrastrukturne in druge pogoje sodobnih proizvodnih in tehnoloških parkov, se usposobi za podjetniške oziroma proizvodne
namene. V skladu s potrebami celovitega razvoja naselja se
lahko te površine nameni za nove gospodarske aktivnosti ali
za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so
kulturne, športne, trgovske, turistične, prostočasne in druge
dejavnosti (primer: Dolenja vas, Ruardi), Kisovec (primer:
obrtna cona, kamnolom Borovnik).
(6) Površinske vode na območju Občine Zagorje ob Savi
so: Sava, Sopota, Šklendrovec, Mošenik, Medija, Kotredeščica, Orehovica, Kandrščica in drugi manjši vodotoki.
(7) Na območju občine sta dva pridobivalna prostora, in
sicer pridobivalni prostor (Borovnik v Kisovcu) za katerega je
bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – dolomita in pridobivalni prostor (Lipovški
vrh/Lipovica v Brišah) za katerega je bila podeljena rudarska
pravica za gospodarsko izkoriščanje apnenca za industrijske
namene. Večji del območja občine obsega tudi površina podzemnega pridobivalnega prostora bivšega rudnika rjavega
premoga Zagorje, kjer se v skladu z dovoljenjem za opustitev
izkoriščanja, izvaja dokončna sanacija okolja in odpravljajo
posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. Na območju občine so tudi nelegalni kopi (mineralne surovine) Rovišče, Zasavska gora, Šklendrovec – Vode, Borovak pri Podkumu, Mali Kum in Osredek, ki so zapuščeni in v samosanaciji.
(8) V naselju Zagorje (kompleks IGM) je zbirni center
za ločeno zbiranje in začasno hranjenje različnih vrst odpadkov – ločenih frakcij iz gospodinjstev. Deponija za gradbene
odpadke je urejena v Lipovškem vrhu. Odlagališče jalovine je
na območju Suhega potoka.
11. člen
(urbana središča za katera se izdela urbanistični načrt)
Za urbana središča Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake
se izdela urbanistične načrte.
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4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena in grajenega javnega dobra
12. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Zasnova prometnic
Državne ceste, ki v skupni dolžini okoli 52 km potekajo po
območju Občine Zagorje ob Savi, so:
– avtocesta A1 0043 pod odsek Vransko–Trojane,
– glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana–Litija–Zidani
most,
– regionalna cesta I. reda št. 221 Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta,
– regionalna cesta I. reda št. 222 Zagorje–most čez Savo,
– regionalna cesta II. reda št. 447 Medlog–Ločica–Trzin,
– regionalna cesta II. reda št. 415 Želodnik–Drtija–Izlake,
– regionalna cesta II. reda turistična cesta št. 921 Kandrše–Vače–Zgornji Hotič,
– regionalna cesta III. reda št. 666 Zagorje–Podkum–Sopota in
– regionalna cesta III. reda št. 665 Sopota–Radeče.
Predvidena je gradnja ceste Rl na odseku Zagorje–Bevško.
Na področju omrežja prometne infrastrukture lokalna skupnost opredeljuje kot nujnost pripravo prostorskih pogojev in
izvedbo obvoznic. Koridor deloma korigirane trase regionalne
ceste I. reda R1–221 bo pomembno razbremenila Zagorje ob
Savi, Kisovec in Izlake. Temu primerno se na podlagi predhodnega izbora variantnih potekov trase obvoznice v OPN
umešča traso načelnega variantnega predloga (vrisane so v
grafičnih prilogah Strokovnih podlag – UZ). Poteka izven stavbnih zemljišč in večinoma v tunelu, z ambicijo izteka na bodoči,
rekonstruiran cestni priključek na severu, na avtocesto A1 Ljubljana–Maribor in na jugu, preko novega mostu preko Save na
glavno cesto Ljubljana–Litija–Zidani most. Strokovna podlaga
za načrtovane ceste je Študija nove cestne povezave med
avtocesto Al (Trojane)–Trbovlje, ki obravnava poleg prometa,
ekonomiko, urbanizem in okolje. S tem bi naselja razbremenili
tranzitnega prometa.
Pri pripravi nadaljnje prostorske in projektne dokumentacije je potrebno upoštevati širitev avtoceste za en prometni pas,
to je vsaj 7,0 m od roba cestnega sveta obojestransko.
Lokalnih cest je v občini v skupni dolžini 126 km ter
226 km javnih poti, vključno z mestnimi ulicami. Na lokalnih
cestah LC št. 480010 Zagorje–Čemšenik–Šentgotard–V Zideh,
LC 480160 Zagorje–Čolnišče–Šentlambert–Zasavska gora–Vidrga in LC 480290 Razpotje–Kolovrat–Podlipovica, se bodo
prioritetno izvajala sanacijska dela, načrtovane so modernizacije ostalih makadamskih lokalnih cest.
S prestavitvijo cest Spodnje Izlake (št. LC 480061) ter Senožeti–Šentlambert (št. JP 981421) se omogoči razvoj naselij
Spodnje Izlake oziroma Senožeti.
Do izgradnje načrtovanih cest se bodo izvajale potrebne
širitve oziroma rekonstrukcije obstoječih cest oziroma se ob
voziščih uredijo še druge površine (pločniki, kolesarske poti,
drugi posegi za umiritev prometa).
(2) Zasnova železnic
Na območju občine poteka železniška proga državna
meja–Dobova–Ljubljana. V prihodnosti je predvidena rekonstrukcija oziroma posodobitev te proge, kakor tudi gradnja hitre
proge, katere trasa pa poteka po levem bregu Save.
Ob razbremenjeni železniški progi se načrtuje razvoj primestnega prometa. Vsa morebitna nova križanja cest z železniško progo bodo izvedena izvennivojsko.
(3) Zasnova zračnega prometa
Preko območja občine potekajo zračne poti, zato je potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
Na vzpetini, 0,6 km severno od mesta Zagorje ob Savi,
se nahaja vzletišče Zagorje – Zagorje ob Savi. Zagotovi se
zaščita območja vzletišča, ki je potrebna za varno obratovanje.
Vzletišče se uporablja za dejavnost športnega letalstva (ultra
lahka letala), reševalnih služb (medicina, gasilci, policija) za
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zagotavljanje varnosti ljudi in materialnih dobrin ter ostalih
dejavnosti (balonarji, zmajarji, padala).
(4) Zasnova javnega prometa
Pri zagotovitvi pogojev za uspešen prostorski razvoj občine, je med najpomembnejšimi kvaliteten poudarek na hitrejšem
razvoju javnega potniškega prometa in drugih prevoznih uslug
v prostoru občine. Razvija se sistem postajališč različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa.
V prihodnosti se bo še bolj razvila prometna povezava
somestja (Trbovlje–Hrastnik–Zagorje ob Savi). Poudarek je
na veliki frekvenci linij ali krožnega javnega prometa med navedenim somestjem, ki mora postati resna alternativa sedanji
množični uporabi osebnih vozil.
(5) Zasnova kolesarskega omrežja
Predvidena je ureditev kolesarskih poti ob vseh državnih
in večini lokalnih prometnic. Glede na prostorske možnosti
ter razpoložljivo cestno infrastrukturo se za kolesarske steze izkoristi obstoječe, z motornim prometom neobremenjene
ali malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se
ureja in izgrajuje tam, kjer ni možnosti izkoriščanja obstoječe
infrastrukture. Za kolesarske poti se izkoristi opuščene trase
prometne in druge infrastrukture (poti, mostove, opuščene
trase železnice …), poljske poti, gozdne ceste, rečne nasipe
ali nekategorizirane ceste.
Ob načrtovanju razvoja kolesarskih poti se predvidi spremljajoče objekte, kot npr. kolesarnice, oskrbo, počivališča in
parkirišča, informacije.
(6) Zasnova omrežja pešpoti
V urbani osi Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake je potrebno
sočasno s prometnimi ureditvami širiti omrežje peš površin v
središčih naselij in med naselji v krajini, s hkratnim usklajenim
razvijanjem kolesarskega omrežja.
Z vidika pospeševanja razvoja turizma je načrtovan velik razvojni korak na področju pohodništva na območju cele
občine.
13. člen
(elektronske komunikacije)
(1) Prioritetno se vzpodbuja povezovanje in združevanje
obstoječih telekomunikacijskih omrežij, optimizacijo njihove
uporabe ter sistematično uvajanje novih tehnik in tehnologij.
Prav tako se pri umeščanju novih naprav in objektov telekomunikacijskega omrežja v prostor v čim večji meri združuje in
prednostno uporabi že obstoječe naprave in objekte telekomunikacijskega omrežja. Vplivi na zdravje, okolje in prostor morajo
biti čim manjši.
(2) Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo, se na
podeželju in na odročnih območjih, temu ustrezno zagotovi pripravo infrastrukturnih pogojev. Z zagotavljanjem kakovostnega
dostopa do interneta se vzpodbuja vključevanje najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. Zagotavlja se optimalna
telekomunikacijska opremljenost izobraževalnih ustanov.
(3) Na področju telekomunikacijskega omrežja so nujni
programi za uporabo novih oblik informacijskih tehnologij pri
zagotavljanju kvalitetnejših pogojev za življenje v urbanem
okolju.
(4) Oskrba s telekomunikacijskimi storitvami se bo izboljšala z izgradnjo avtomatskih central v Kisovcu, Kotredežu,
Čemšeniku, Podkumu in Mlinšah ter s predvideno širitvijo telefonskega omrežja v vseh krajevnih skupnostih. Načrtovana je
posodobitev telekomunikacijskih enot.
(5) Kvaliteta in dostopnost telekomunikacijskih storitev bo
izboljšana in posodobljena z digitalizacijo kabelsko komunikacijskega omrežja – KKS, kar bo omogočalo uporabnikom več
digitalnih programov v HD kvaliteti in hitri širokopasovni internet
ter internet telefonijo.
(6) Obstoječe omrežje se bo posodabljalo načrtno, z
gradnjo novega in zamenjavo obstoječega omrežja, z optičnimi
kabli.
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14. člen
(energetika)
(1) Proizvodnja električne energije
Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja,
posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe
proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi
objekti.
Pri razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje
objekte za rabo obnovljivih virov energije. V okviru učinkovite
rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne
energije in toplotne energije. Za pridobivanje električne energije
je na območju občine Zagorje ob Savi načrtovana izgradnja
črpalne hidroelektrarne Renke (v nadaljnjem tekstu ČHE Renke), HE Požarje (s pripadajočo akumulacijo) ter HE Trbovlje
(vplivno območje).
Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je
dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe
vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni
z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(2) Prenos in distribucija elektrike
Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem
omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije
električne energije se izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne
koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev.
Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno-tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost
s prostorskimi možnostmi in omejitvami.
Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se
načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja
stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih
porabnikov z električno energijo na celotnem ozemlju Slovenije. Za vse obstoječe enosistemske daljnovode se predvideva rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske
(2x110 kV).
Visoko napetostno omrežje na področju Občine Zagorje sestavlja razdelilna transformatorska postaja 110/35/20 kV
(RTP) Potoška vas, ter dve 20 kV razdelilni postaji (RP) Podvine in Izlake.
Obstoječi daljnovodi:
– DV 1 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 1,
– DV 1 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 2 in
– DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 3.
Planirani elektroenergetski objekti (novogradnje):
– DV 2 x 110 kV Gabersko–Potoška vas ter rekonstrukcija
RTP 110/20 kV Potoška vas,
– DV 110 kV Potoška vas–Trbovlje,
– DV 110 kV Hrastnik–Trbovlje,
– DV 2x110 kV vzankanje za ČHE Požarje in HE Renke
(natančen potek trase še ni poznan) in
– DV 2x110 kV vzankanje HE Trbovlje (natančen potek
trase še ni poznan).
Koncept nadaljnjega razvoja srednje napetostnega
omrežja temelji v napajanju mestnih predelov po zemeljskih
vodih ter v ločenem napajanju teh delov omrežja od podeželskih. Na srednjenapetostnem omrežju se bo postopoma izvršil
prehod obratovanja omrežja iz 10 kV na 20 kV ter iz 35 na
20 kV, zgradili se bodo priključni daljnovodi 10 (20) kV za več
transformatorskih postaj na podeželju. Načrtovanih je več ukinitev, ojačitev ter novogradenj srednje napetostnega omrežja:
ukinitev RP Podvine in na istem mestu izgradnja TP Podvine,
DV Švepovna, kablovod Siporex TP Siporex, kablovod do TP
IGM 2, kablovodna povezava med TP Hidrarna in TP IGM 2,
pokablitev celotnega izvoda iz RTP Potoška vas, izvedba prehoda 20 kV kablovodov čez reko Savo po mostni konstrukciji,
kablovodni priključek za TP Vrtina, itd. Več pozornosti se posveti načrtovanju srednjenapetostnih povezav z distribucijsko
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enoto Elektro Ljubljana okolica ter med posameznimi daljnovodi na podeželskem področju.
(3) Plinovodno omrežje
Preko območja Občine Zagorje ob Savi potekajo naslednji
prenosni plinovod:
– M2,MMRP Rogatec–RMRP Vodice, premer 400 mm,
50 bar,
– M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane, premer
800 mm, 70 bar,
– P251A, odR25A v 6+229–MRP Izlake, premer 100 mm,
50 bar,
– P2521A, MRP Ytong Siporex–Ytong Siporex, premer
100 mm, 3 bar,
– P2522A, MRP Ytong Siporex–Široka potrošnja, premer
100 mm, 3 bar,
– P252A, Od R25A v km 7+521 – MRP Ytong–Siporex,
premer 100 mm, 50 bar,
– P253A, od R25A v 12+061 – MRP IGM, premer 100 mm,
50 bar,
– R25A, od RP Trbovlje–Odcep Trbovlje–MRP Hrastnik,
premer 100 mm, 50 bar in
– R25A, od M2 v 73+171 – MRP Hrastnik, premer
200 mm, 50 bar.
Preko območja Občine Zagorje ob Savi se načrtuje gradnja regionalnega plinovoda: R25A/1 (Trojane–Hrastnik).
Obstoječe plinovodno omrežje se dogradi in okrepi tako,
da omogoča zadostno razpoložljivost in rabo zemeljskega plina
v skladu z razvojem poselitve in gospodarstva.
Za energetsko oskrbo široke rabe v mestih in naseljih,
ki so že povezana s plinovodnim omrežjem, in v krajih, ki jih
je še možno povezati, se načrtuje omrežje zemeljskega plina.
Prehodno se lahko predvidi ogrevanje z utekočinjenim naftnim
plinom.
(4) Proizvodnja in distribucija toplotne energije
Pri proizvodnji toplotne energije za namene daljinskega
ogrevanja v Zagorju ob Savi se prioritetno posodablja obstoječa kotlarna Zagorje, kateri pretežni energent je lesna biomasa.
Pri razvoju proizvodnje toplotne energije na obstoječi lokaciji
kotlarne Zagorje, se daje prednost soproizvodnji toplotne in
električne energije.
Distribucijsko omrežje toplotne energije se postopno obnovi in dogradi. Pri zamenjavi obstoječega omrežja se uporabijo obstoječe trase toplovodnega omrežja, pri prostorskem načrtovanju širitve toplovodnega omrežja se preučijo najugodnejši
funkcionalno-tehnološki poteki novih tras.
15. člen
(oskrba s pitno vodo in vodni viri)
(1) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se
dograjuje, obnavlja in posodablja vodooskrbne sisteme ter jih
povezuje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Sistem javne oskrbe s pitno vodo se razvija v
smeri zagotavljanja varne oskrbe na celotnem območju občine.
(2) Obvezno se zavaruje vse evidentirane vodne vire z
večjo izdatnostjo, prioritetno pa vodne vire obnov vodovodnih
sistemov: Šentlambert, Tirna, Mlinše, Vidrga, Čemšenik, Čolnišče, Šentgotard.
(3) Z vodnimi zajetji (vrtina Sava, Šemnik, Ribnik, Rove,
Kotredež, Strahovlje) in izgradnjo priključnih cevovodov na
primarni vodovod se je izboljšala kvaliteta oskrbe s pitno vodo
naseljem širšega območja Zagorja ob Savi (Ravenska vas,
Potoška vas, Vine, Čolnišče, Vrhe) in Kisovca.
(4) V naselju Izlake in okolici je z novim vodnim virom
(vrtina na Izlakah) in rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega
omrežja zagotovljena zadostna in kvalitetna oskrba s pitno
vodo.
(5) Vsa ostala naselja imajo lokalno vodovodno omrežje
z lastnimi zajetji, katerih rekonstrukcija in načrtna dograditev
je nujno potrebna, iz zdravstveno-tehničnih vidikov. Lokalna
omrežja je potrebno vključevati v vodovodni sistem na nivoju
občine.
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(6) Vodne vire, ki so zavarovani z občinskimi predpisi
je potrebno varovati tudi v skladu s Pravilnikom o kriterijih
za določitev vodovarstvenega območja.
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5. Zasnova okvirnih območij naselij, vključno z območji
razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
ter območja razpršene poselitve

16. člen

18. člen

(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(določitev naselij in območij razpršene poselitve)

(1) Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja omrežje za ločeno odvajanje komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode, ki se zaključi z ustrezno čistilno napravo,
povsod drugod pa se uredi individualno čiščenje odpadne
vode. Odvajanje in čiščenje odpadne vode, dotrajane in
preobremenjene kanalizacijske sisteme se prednostno uredi
na območjih mest in središč naselij ter turističnih naselij in v
naseljih, ki se nahajajo na območjih, s področnimi predpisi
opredeljenih kot občutljiva in vodovarstvena območja.
(2) Padavinsko in odpadno vodo se odvaja ločeno.
Padavinsko vodo se čim dlje zadrži na mestu, kamor je
padla, zaledne vode pa površinsko odvaja mimo naselij do
najbližjega površinskega odvodnika. V omrežju padavinskih
odpadnih voda se zagotovi čiščenje s peskolovi in lovilci olj.
(3) V lokalnih središčih Zagorje ob Savi, Kisovec in
Izlake je predvidena obnova in dograditev kanalizacijskega
omrežja s priključitvijo na primarne zbiralnike odpadnih vod
in izgradnjo skupnih čistilnih naprav. Za naselji Kisovec in
Zagorje ob Savi je načrtovana skupna čistilna naprava z
zmogljivostjo do 20.000 E, locirana v Zagorju ob Savi (predviden je kolektor iz Kisovca do Zagorja).
(4) Na Izlakah je zgrajena čistilna naprava za potrebe
industrijskega območja (ob Mediji, jugovzhodno od industrijskega območja ETI), ki se lahko priključi na predvideno
čistilno napravo Izlake z zmogljivostjo 3.000 E.
(5) V središčih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum ter na drugih območjih z gostejšo poselitvijo se načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu z
lokalno čistilno napravo. V ostalih naseljih se po programu
čiščenja odpadnih vod v občini predvidijo gradnje malih čistilnih naprav za eno ali več naselij skupaj.
(6) V primeru razpršene poselitve in na območjih, kjer
kanalizacijsko omrežje v bližnji prihodnosti ne bo urejeno,
se predvidi obvezno čiščenje odpadne vode na malih individualnih čistilnih napravah, oziroma v skladu z veljavnimi
predpisi na podlagi programa storitev in oskrbe prebivalstva
z infrastrukturo in v skladu z Državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(1) Določitev enot urejanja prostora na območju naselij in
razpršene poselitve
Na območju Občine Zagorje ob Savi so naslednja območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z
njimi prostorsko povezana: Zagorje ob Savi – ZS, Kisovec – KI
in Izlake – IZ, Čemšenik – ČE, Mlinše – ML, Podkum – PO,
Šentlambert – ŠL, Briše pri Podkumu – BE, Briše – BI, Borovak
pri Podkumu – BK, Borje pri Mlinšah – BM, Borje – BO, Brezje
– BR, Breznik – BZ, Dobrljevo – DO, Dobrljevo pri Kandršah
– DK, Dolgo Brdo pri Mlinšah – DB, Golče – GO, Gorenja
vas – GV, Hmelno – HM, Hrastnik pri Trojanah – HT, Jablana
– JB, Jarše – JR, Javor – JA, Jazbine – JZ, Jelenk – JK, Jesenovo – JS, Jesenovska Žaga – JŽ, Kal – KL, Kandrše – KA,
Klenovik – KE, Kolk – KK, Kolovrat – KV, Kostrevnica – KS,
Kotredež – KD, Kraj – KR, Krivica – KC, Laze – LA, Leskovec
– LE, Log pri Mlinšah – LM, Mala Peč – MP, Mali Kum – MK,
Medija – ME, Medija–Valvazorjeva – MV, Okrog – OK, Orehovica – OR, Padež – PA, Prapreče – PR, Prečna – PE, Pungart
– PU, Ravenska vas – RV, Ravne pri Mlinšah – RM, Razbor pri
Čemšeniku – RČ, Razpotje – RZ, Rove – RE, Rovišče – RO,
Rtiče – RT, Sela – SL, Senožeti – SE, Spodnje Čolnišče – SČ,
Spodnje Izlake – SI, Spodnje Ržiše – SR, Spodnji Osredek –
SP, Srednji Osredek – SO, Strahovlje – ST, Suhi Potok – SU,
Šemnik – ŠE, Šentgotard – ŠG, Šklendrovec – ŠK, Špital – ŠP,
Tirna – TI, Trata – TR, Vidrga – VD, Višje – VŠ, Vizgarje – VZ,
Vodice – VO, Vrh – VR, Vrh pri Mlinšah – VM, Zabava – ZA,
Zaloka – ZL, Zavine – ZV, Zgornje Čolnišče – ZČ, Zgornje
Izlake – ZI, Zgornje Ržiše – ZR, Zgornje Zavine – ZZ, Zgornji
Osredek – ZO, Zgornji Prhovec – ZP, Zgornji Šklendrovec – ZŠ,
Zlokarje – ZJ, Znojile – ZN, Žvarulje – ŽV.
(2) Območja razpršene poselitve
Na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi, se pojavlja
razpršena poselitev kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini,
ki se ohranja.

17. člen
(odpadki)
(1) Vse odpadke je potrebno prioritetno ločeno zbirati in
jih odvažati v predelavo in obdelavo. Če njihova predelava in
obdelava ni možna, se jih odlaga na deponijo.
(2) Občina odvaža komunalne odpadke na regijsko
deponijo, ki je locirana v sosednji občini, ločene odpadke
pa pred oddajo pooblaščenim odjemalcem zbira v lastnem
centru.
(3) V občini je urejen zbirni center za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje ločenih frakcij iz gospodinjstev na lokaciji
zaprtega odlagališča (kamnolom IGM).
(4) Na nivoju občine je urejena deponija za gradbene
odpadke (Lipovški vrh).
(5) Obstoječa, neustrezno urejena odlagališča odpadkov (črna oziroma divja odlagališča), ki so lahko potencialni
vir onesnaženja ali motenj v prostoru, se prioritetno sanira.
V okviru sanacije se zagotovi okoljsko-tehnične ukrepe, da
se prepreči potencialno onesnaževanje naravnih virov ter
prostorska sanacija, v okviru katere se predvidi ustrezna
raba saniranega prostora.
(6) V sistem ločenega zbiranja odpadkov se vključi vse
obstoječe in načrtovane objekte v občini.

6. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
19. člen
(razvoj naselij)
(1) Razvoj naselij temelji na:
– zapolnitvi obstoječe pozidave,
– prenovi obstoječega stavbnega fonda,
– zaokrožitvi obstoječe pozidave, kot manjši širitvi naselja
na območja, ki so že infrastrukturno urejena,
– širitvi naselij v obliki novih sosesk (con) na območjih, ki
mejijo na obstoječa naselja in v katerih je potrebna kompleksna
infrastrukturna ureditev in
– ohranjanju avtohtone razpršene poselitve zaradi specifike območja.
(2) Skladno z omrežjem naselij in njihovimi funkcijami, ob
upoštevanju varovanja naravnih dobrin, drugih omejitev (geološke razmere, naravne danosti) in s ciljem urbane celovitosti
naselij, so opredeljene širitve naselij s poudarkom na razvoju
pomembnejših lokalnih središč v urbani osi mest Zagorje ob
Savi–Kisovec–Izlake z dopolnjevanjem v manjših lokalnih središčih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum.
(3) V vseh naseljih se razvoj prednostno usmerja v notranji razvoj, katerega vodilo je zgoščevanje poselitve v redko
pozidanih in nepozidanih območjih stavbnih zemljišč, ob upoštevanju zagotovitve kvalitetnih bivanjskih pogojev z zadostnimi
funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in rekreativnimi območji.
(4) V posameznih delih urbanih naselij Zagorje ob Savi
(Toplice, Farčnikova kolonija, mestno jedro) in Kisovec (trško
jedro – Loke, obrtna cona Loke, Borovniško naselje) ima obno-
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va obstoječega stavbnega fonda prednost pred novogradnjo.
Obnova vključuje poleg prostorskih ciljev tudi možnosti za
gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje.
(5) V naseljih, na območju površin pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga, je obnova v funkciji sanacije
degradiranega območja, kjer je potencial za rabo ali dejavnost
zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja dejavnosti, onesnaženja
ali neustrezne rabe. V procesu se omogoča postopno gradnjo
in dograditev potrebnih infrastrukturnih omrežij. Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne in druge pogoje sodobnih proizvodnih in tehnoloških parkov, se usposobi za podjetniške oziroma proizvodne namene.
V skladu s potrebami celovitega razvoja naselja se lahko te
površine nameni za nove gospodarske aktivnosti ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so kulturne,
športne, trgovske, turistične, prostočasne in druge dejavnosti
(primer: Dolenja vas, Ruardi), Kisovec (primer: obrtna cona,
kamnolom Borovnik).
(6) V naseljih, ki nimajo lastnosti kulturne dediščine se
ohranja identiteto naselja (morfologijo) ali del naselja (jedro) in
se skrbi za uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi
površinami v naselju.
(7) V naseljih so zaradi boljše izkoriščenosti obstoječih
stavbnih površin predvidene minimalne širitve, kot oblika zaokrožitve obstoječe pozidave. Z zaokrožitvami se omogoči
večje število parcel za gradnjo, ki so že povezana z obstoječo
infrastrukturo.
(8) S širitvijo dela ali delov naselja se v primeru, ko v
naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj
stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo
socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje
trga nepremičnin in za razvoj različnih poslovnih, turističnih
in storitvenih dejavnosti. Širitve naselij, ki omogočajo novo
organizirano stanovanjsko gradnjo na novih površinah, ki jih
bo potrebno komunalno opremiti in za njih izdelati OPPN.
Načrtovane so v urbanih naseljih (Zagorje ob Savi, Kisovec in
Izlake) in z omejenim razvojnim potencialom v manjših lokalnih
središčih (Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum). Nova
poselitev je usmerjena v optimalno izrabo stavbnih zemljišč, pri
tem pa se zagotavlja varne, udobne in zdrave pogoje za bivanje
ter ohranja biotska raznovrstnost, naravne vrednote, kulturna
dediščina in druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja ter
omogoča povezanost habitatov v naselju z naravo zunaj naselja. V ostalih naseljih se omogoči ohranitev obstoječih funkcij
ali pa se omogoči širitev le za obstoječe dejavnosti v prostoru.
(9) Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj manjših lokalnih središč, ki primarno zagotavljajo ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij za obseg svojega
gravitacijskega območja. Lokalna središča Čemšenik, Mlinše,
Šentlambert in Podkum predstavljajo območja krepitve in zagotavljanja ugodnih prostorskih razmer za družbeni in gospodarski razvoj.
(10) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi
se upošteva razvojne trende in hkrati ohranja njihovo tradicionalno strukturo. Prenavlja, razvija, ohranja in posodablja se
obstoječi stavbni fond ter novogradnje urbanistično in arhitekturno prilagaja tradicionalni strukturi.
(11) Vsa pomembnejša podeželska naselja in zaselke,
se oživlja z izboljševanjem infrastrukture in vzpodbujanjem
razvoja, ki bo temeljil na naravnih virih. Njihov razvoj je povezan z njihovim vključevanjem v omrežje turistične in prometne
infrastrukture. Dopušča se gradnja znotraj obstoječih stavbnih
zemljišč ob upoštevanju izboljšanja pogojev za bivanje in v
smeri opravljanja, primarno kmetijskih dejavnosti in dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji. Razvoj se omogoči predvsem z dozidavami objektov v sklopu obstoječih stavbnih zemljišč. Prednost ima
prenova in sanacija, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva
in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.
(12) Zaradi preprečevanja imisijskih vplivov se poskrbi za
primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih objektov.
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Omogoča se gradnjo novih ali nadomestnih kmetij in prenovo
oziroma posodobitev funkcionalnih objektov ter jih usposablja
za sodobno kmetovanje. Skrbi se za neoviran in varen dostop
do gospodarskih dvorišč ter transportne možnosti. Omogoča se
neovirane prometne povezave in hiter dostop do obdelovalnih
površin.
(13) Vsa obstoječa stavbna zemljišča naselij izven območij urbanističnih načrtov se ohranja, če s tem odlokom ni
drugače opredeljeno.
20. člen
(razvoj dejavnosti v naseljih)
(1) Stanovanjska območja so namenjena bivanju in umestitvi nemotečih spremljajočih dejavnosti, ki se načrtujejo na
novih še nepozidanih stanovanjskih površinah, znotraj in na
obrobju obstoječih naselij v navezavi na obstoječe prometno
omrežje in v funkciji gospodarskega razvoja samega naselja.
Obstoječa obrt in proizvodnja se ohranja.
(2) Na območju stanovanjsko-počitniških naselij Peške
Kandrše, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Tirna in Kolovrat se za stanovanjsko gradnjo načrtujejo širitve. Ostala počitniška naselja
se spremenijo v stanovanjska.
(3) Centralne dejavnosti so predvidene v središčih naselij,
ob pomembnejših prometnicah, pri vhodih v naselja in v križiščih glavnih prometnic, kjer se vzpodbuja umeščanje in razvoj
javnih funkcij ter programov storitve in oskrbe prebivalstva.
Pomembnejša območja centralnih dejavnosti so zgoščene v urbani osi mest, Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, kot pomembnejših lokalnih središčih. Osnovne dejavnosti v manjših lokalnih
središčih in njihovem zaledju, Čemšenik, Mlinše, Šentlambert
in Podkum, so predvsem oskrbne in storitvenih dejavnosti ter
novo stanovanjsko dejavnostjo, pogojena z razvojem infrastrukture. V manjših lokalnih središčih se prednostno razvijajo
dejavnosti turizma s poudarkom na vzpodbujanju povezav med
kmetijstvom in turizmom.
(4) Proizvodne dejavnosti so razmeščene na območjih
obstoječih proizvodnih kompleksov v naseljih Zagorje ob Savi,
Kisovec, Izlake, izjemoma v lokalnih središčih, izven teh pa
nova območja proizvodnih dejavnosti niso predvidena. Obstoječe cone se ohranjajo v enakem obsegu, oziroma z minimalnimi
prostorskimi širitvami.
(5) Posebna območja, površine za turizem: v občini so že
delujoči turistični in športnorekreacijski centri, in sicer v Medijskih
Toplicah v Izlakah, Zagorju ob Savi in Kisovcu. Izlake predstavljajo središče širšega turističnega območja v regiji. Sočasno se
razvoj turizma usmerja v številna manjša športno-rekreacijska
območja v okviru naselij ali poleg naselij, kjer se turistična in
športna funkcija povezujeta. V prihodnje se usmerja turistične
dejavnosti v manjše družinske hotele, penzione, gostišča, turistične kmetije in podeželske turistične objekte.
(6) Območja zelenih površin:
V naseljih z večjim številom prebivalstva in višjo stopnjo
centralnosti se zagotavlja načrtovan razvoj urejenih zasebnih in
javnih zelenih površin. Parkovne in druge ureditve zelenih površin oziroma zelenih sistemov se načrtujejo in izvajajo na primernih površinah javnega prostora, v jedrih naselij, v območjih
kulturne dediščine ter pokopališč. V okviru zelenih površin se
zagotavlja razvoj območij za šport, igro, rekreacijo in oddih na
odprtih površinah ter rekreacijo v naravnem prostoru. Načrtovana zasnova zelenih površin izboljšuje pogoje bivanja in dviguje
kakovostno raven naselbinske strukture naselja v odnosu do
kulturne krajine ter s tem prispeva h graditvi identitete naselja.
Parki se nahajajo v urbanih naseljih (Zagorju ob Savi,
Kisovcu in Izlakah). Največji je v severnem delu občinskega
središča Zagorje ob Savi, ki se imenuje Ruardi.
Zelene površine so določene na območju pokopališč v
Zagorju ob Savi in Izlakah ter ob predvidenem v Kisovcu,
kot obrežni zeleni pas pa znotraj mest ob vodotokih (Mediji,
Kotredeščici ipd.)
Vzpodbuja se razvoj območij za rekreacijo v naravnem
okolju: smučišč na Vidrgi, Mareli, Prvinah, Vrhu in Kalu.
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(7) Ostala območja, območja mineralnih surovin:
Na območju Ruardi–Zagorje ob Savi se izvaja sanacija degradiranih rudniških površin. Zaradi opuščanja rudarske
dejavnosti se na tem obširnem območju usmerja v gradnjo
potrebnih infrastrukturnih omrežij, novih proizvodnih in tehnoloških parkov s poudarkom na podjetništvu, nove gospodarske
cone ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti,
kot so kulturne, športne, trgovske, turistične, prostočasne in
druge dejavnosti.
Na območju površinskih kopov Borovnik (obrtne cone
Kisovec) in Suhi potok (Briše) se, po popolni in trajni opustitvi
izkoriščanja mineralnih surovin na posameznih delih pridobivalnega prostora, že izvaja dokončna sanacija okolja.
21. člen
(sanacija in prenova razpršene gradnje)
(1) V prostoru občine ni območij, ki bi jih s sanacijo razpršene gradnje lahko opredelili kot izrazito zaključeno območje
poselitve ali kot novo naselje.
(2) Razpršena gradnja, ki se sanira z vključitvijo v naselje,
je prisotna pri določenih obstoječih naseljih oziroma razpršeni
poselitvi v občini. Upoštevane so funkcionalne in oblikovne zaokrožitve obstoječih naseljih ter povezave z obstoječimi mejami
strnjenih delov naselij, v smislu racionalnejše izrabe prostora in
povečanja gostote pozidave.
22. člen
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
(1) Izven urbanih naselij in lokalnih središč ter drugih
naselij v občini, se v odprtem prostoru ohranja avtohtona razpršena poselitev.
(2) Območja razpršene poselitve se ohranja kot poselitveni vzorec. Z omogočanjem gradenj na tovrstnih območjih se
ohranja poseljenost prostora in s tem ohranja kulturno krajino,
ki je sicer lahko prepuščena hitremu stihijskemu zaraščanju
z gozdom. Za potrebe razvoja kmetij oziroma dopustnih dejavnosti v prostoru, se na območju razpršene poselitve omogočajo novogradnje ter postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov. Kolikor ni možnosti v naselju se omogoči širitev ob
robu kmetije.
23. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Naselbinska struktura naselij temelji na kakovostnih
izvornih naselbinskih jedrih in se kot taka v celoti ohranja. Pri
večini naselij podeželskega tipa: Mlinše, Šentlambert, Podkum,
Briše, Borovak pri Podkumu, Borje pri Mlinšah, Borje, Brezje,
Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dobrljevo pri Kandršah, Dolgo
Brdo, Golče, Hrastnik pri Trojanah, Jazbine, Jesenovo, Kal,
Klenovik, Kolk, Kolovrat, Krivica, Kotredež, Loke pri Zagorju,
Mala Peč, Mali Kum, Okrog, Orlek, Padež, Prečna, Pungart,
Ravne pri Mlinšah, Podkum, Senožeti, Spodnje Izlake, Šemnik,
Šentgotard, Špital, Tirna, Trata, Vrh pri Mlinšah, Vodice, Višnje,
Zabava, Zgornje Čolnišče, Zgornje Izlake, Zlokarje, Zaloka,
Zgornje Ržiše, Znojile, je potrebno upoštevati notranjo strukturo
naselja, s strnjenim jedrom ali trgom ter avtohtoni vzorec oblikovanja objektov. Kvalitetni naravni elementi v naseljih (parkovna ureditev, drevoredi, posamezna drevesa v javnem vaškem
prostoru in podobno) se ohranjajo. V naseljih se ob vodotokih
ohranjajo obvodna vegetacija in zeleni pasovi.
(2) V urbanih naseljih, za katere je izdelan urbanistični načrt, se določijo območja pozidave, ki sledijo novim modernejšim
urbanim in arhitektonskim značilnostim.
(3) V naseljih se uporablja enotna urbana oprema (klopi,
obveščevalni panoji, ulične svetilke in podobno.
24. člen
(prenova naselij in območij)
(1) S stališča varovanja kulturne dediščine je predvidena
prenova naselja Mali Kum.
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(2) Prenova na območju varovane enote Okrogarjeva
kolonija v Zagorju ob Savi je predvidena z obstoječim izvedbenim aktom.
(3) Omogoči se prenova industrijskih območij.
(4) Omogoči se prenova območij, za katere se naknadno
ugotovi, da so potrebna prenove.
7. Usmeritve za razvoj v krajini
25. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti,
ki so vezane na vire)
(1) Kmetijstvo
– Občina Zagorje ob Savi nima izrazitega pridelovalnega
potenciala tal za kmetijsko rabo. Večina kmetijskih zemljišč ima
slabše talne lastnosti, lego, naklon, kar je opredeljeno kot druga
kmetijska zemljišča.
– Zagotavlja se osnovno gospodarsko in družbeno infrastrukturo, ustrezno se upravlja z naravnimi viri, pri čemer se
upošteva ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
– V hribovitem delu občine se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo ter preprečuje zaraščanje kmetijskih površin in omogoča
pogoje za izvajalce teh ukrepov.
– Območja najboljših kmetijskih zemljišč, ki so trajno
izvzeta iz kmetijske namenske rabe in se nadomestijo z usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč, so na območjih enot
urejanja prostora: IZ 6, SI 2 in TR 1.
– Za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti se usposobijo nova, nadomestna kmetijska zemljišča, namenjena za
kmetijsko rabo. Območja, na katerih je predvideno nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč, so v enotah urejanja prostora
od OP 1/1336 do OP 1/1343 (Izvedbeni del OPN).
– Spodbuja se ekološki način kmetovanja in kmetovanje
brez gensko spremenjenih organizmov.
– Sanacija in izboljšanje kmetijskih zemljišč je obvezen
sestavni del sanacije in rekultivacije površin pridobivalnega
prostora rjavega premoga.
– V občini je potrebno posebno pozornost posvečati dopolnilnim dejavnostim na kmetijah. Pri tem ima večjo vlogo
predelava živil živalskega in rastlinskega izvora. Vzpodbujanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah se podpira in vzpodbuja tudi
v drugih razvojnih načrtih in programih občine.
– Za izboljšave kmetijskih zemljišč je dovoljeno izvajati
agrooperacije v skladu s pristojno zakonodajo.
– Varčna in večnamenska raba tal na območjih, ki so
predvideni za sezonske aktivnosti (zimska rekreacija, šport)
se lahko čez leto neovirano izvaja kot kmetijska dejavnost
(travniki, pašniki).
(2) Gozdarstvo
– Na območju občine je okoli petina varovalnih gozdov
in gozdov s posebnim namenom. Varovalni funkciji se v takih primerih pogosto pridruži še zaščitna funkcija (funkciji se
prekrivata). Gozdovi imajo poudarjeno higiensko-zdravstveno
funkcijo, ki je izrazita v zimskem času.
– Spodbuja se gospodarska ter rekreacijska ali druga
raba gozdov, ki ne ogroža gozdnih ekosistemov. Njihov rekreacijski potencial se v bližini naselij primerno izkoristi v okviru
načrtovanja zelenih sistemov naselij. Sklenjenost gozdov je
kvaliteta, ki se jo ohranja zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini in ohranjanja habitatov prostoživečih živali.
– Za trajno ohranjanje in izboljšanje splošno in gospodarsko koristnih funkcij gozdov je obvezna sanacija plazovitih
in od posledic rudarjenja poškodovanih območij. V revizijskih
gozdno-gospodarskih načrtih je potrebno upoštevati poudarjeno ekološko, socialno in rekreacijsko funkcijo primestnih in
obrobnih gozdov poselitvenih območij na obrobju Zagorja, Kisovca in Izlak. Na celotnem območju Ravenske vasi in delno
Sela je obvezna sanacija gozdov.
– Gozdnogospodarski načrti, predvsem njihov vidik opredeljevanja in vrednotenja funkcij gozda, je usklajen s predhodno ali sočasno pripravljenimi sektorskimi programi za varstvo
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naravne in kulturne dediščine, vodnega gospodarstva, kmetijstva, rekreacije in turizma. V okviru spreminjanja namenske
rabe pa je potrebno upoštevati, da se stanje funkcij gozda
s spremenjenimi rabami tudi spreminja. Posamezne funkcije
lahko pridobivajo na pomenu (dvig stopnje poudarjenosti).
– Velikega pomena je tudi ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, ki se kaže v zmanjšanju erozije, moči vetra,
hrupa, snežnih plazov ter v izboljšanju vodnih razmer, blaženju
podnebnih skrajnosti in v prispevku gozda k čistosti zraka. Zaradi večnamenske funkcije gozda je potrebno urejati tudi razvoj
gozdov in dejavnosti z namenom rabe gozdov za rekreacijo,
turizem, vzgojo, pouk in raziskovanje.
– Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v
krajini. Potrebna je ohranitev primerne gozdnatosti v vseh krajinah in preprečevanje drobljenja gozdnih površin. Pomembna je
ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin
drevja, posameznih dreves, obvodnega gozdnega rastja, protivetrnih pasov in omejkov zunaj gozda, skrb za ohranitev in
razvoj vodnih ekosistemov v gozdnem prostoru.
– Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju (pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).
– Vožnja v območju gozdov, izven kategoriziranih cest in
gozdnih cest (po gozdnih poteh in vlakah), v skladu s predpisi,
ni dovoljena. Za vožnjo s kolesom brez motorja in ježo, ki sta
dovoljeni na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih
poteh na območjih gozdnih površin, so pogoji določene v
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarska območja.
– Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so
zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati,
narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni
gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za
testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje
ter njim podobne oblike uporabe.
(3) Turizem in rekreacija
Prostorski razvoj turistične dejavnosti je ob upoštevanju
naravnih danosti prostora (viri termalno-zdravilne vode, bogata
naravna in kulturna dediščina, pestrost krajinskega prostora)
in ustvarjenih turistično in športnorekreacijskih centrov, opredeljen v urejanje in dograditev nosilnih območij za rekreacijo in
turizem kot so območja za rekreacijo v naravnem okolju ter na
smučiščih na Mareli, Kalu, Vrhu, Prvinah in na Vidrgi.
Za potrebe in razvoj turizma bo potrebno urediti pohodniške, kolesarske, gozdne, učne in konjeniške poti, obnoviti
in urediti prometno infrastrukturo, urediti razgledne ploščadi
na razglednih točkah, urediti prostore za prireditve v naravi,
urediti javne odprte površine v naseljih in urediti komunalno
infrastrukturo.
Turistično zdraviliško-rehabilitacijsk kompleks Medijske Toplice na Izlakah (zaradi naravnih danosti in že obstoječe ponudbe turizma, ki se usmerja v zdraviliško-rehabilitacijsko ponudbo
Medijskih toplic ter zaradi že obstoječih znanj in sposobnosti izvajanja specifičnih zdraviliško-rehabilitacijskih storitev, bi kazalo
nadaljnji razvoj turistično-zdraviliškega centra Medijske Toplice
usmerjati v produkte in storitve socialnega turizma.
(4) Mineralne surovine
– Podzemni pridobivalni prostor bivšega rudnika rjavega
premoga Zagorje ob Savi obsega okoli 10 % celotne površine
občine. Je s predpisi zavarovano območje pomembnejše rudnine in s strategijo sanacije površin obvezno izhodišče Strategije
prostorskega razvoja Republike Slovenije. Prioritetna naloga
prostorskega urejanja je vzpostavitev prvotnega stanja oziroma
ravnotežja v prostoru. Umeščanje novih kopov na območja
nacionalne prepoznavnosti in naravne kakovosti načeloma ni
dopustno.
– Sanacija celotnega območja pridobivalnega prostora
bivšega rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi, plazovitih
in vplivnih območij odkopavanja je prioritetna naloga prostor-
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skega urejanja, z vzpostavitvijo prvotnega stanja oziroma ravnotežja v prostoru. Za celotno območje pridobivalnega prostora
bivšega rudnika rjavega premoga, sta določeni enoti urejanja
prostora (OP4 in OP5), ki se urejata s sprejetimi občinskimi
prostorskimi akti, navedenimi v 50. členu tega odloka.
– Na območju občine sta dva pridobivalna prostora (kamnolom tehničnega kamna – dolomita in kamnolom apnenca
za industrijske namene), za katera je bila podeljena rudarska
pravica za gospodarsko izkoriščanje. Območje pridobivalnega
prostora je z osnovno namensko rabo prostora opredeljeno kot
območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo
pa kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora). Za navedeni območji pridobivalnega prostora, namenjenima izkoriščanju mineralnih surovin, sta določeni enoti urejanja prostora
(OP2 in OP3), ki se urejata s sprejetimi občinskimi prostorskimi
akti, navedenimi v 50. členu tega odloka.
– Sanacija nelegalnih kopov, ki ogrožajo premoženje in
zdravje ljudi, je prioritetna, zanjo je potrebno izdelati sanacijski
načrt, v skladu s področno zakonodajo.
– V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina po podrobnejših
prostorskih preveritvah pretehtala ali je upravičeno določeno
območje opredeliti, kot območje mineralnih surovin. Za namen
izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN).
26. člen
(posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo kvalitete
in vrednote prostora)
(1) Na območju Občine Zagorje ob Savi je prisotnih več
varovanih območij. Med njimi je šest območij Natura 2000. Eno
je opredeljeno kot območje določeno po direktivi o pticah –
SPA, ostala območja so določena po direktivi o habitatnih tipih
– pSCI. (Čemšeniška planina, Reber, Medija, Kum, Kandrše,
Posavsko hribovje).
(2) Ekološko pomembna območja v občini so: Zasavsko
hribovje, Kum, Kandrše, Sava od Mavčič do Save, Čemšeniška
planina, Medija.
(3) Na območju Občine Zagorje ob Savi je večje število
naravnih vrednot ter večje število zavarovanih naravnih vrednot. Dve izmed slednjih sta območji (jama Štangovc in Gamberk), ostalo so točkovne zavarovane naravne vrednote, kjer
gre predvsem za dendrološko naravno dediščino.
(4) Celotno območje občine, razen Čemšeniške planine,
prekrivajo območja pričakovanih naravnih vrednot. Laški zaliv
predstavlja nahajališča miocenskih fosilov nekdanjega najzahodnejšega dela Tetide (pramorje). Mamolj – Polšniški hrib je
nahajališče karbonske flore, katerega del poseže v območje
občine.
(5) Občina Zagorje ob Savi ima bogato kulturno dediščino. Na območju je trenutno evidentiranih 251 enot kulturne dediščine. Velik delež enot zavarovane kulturne dediščine
predstavljajo zgodovinski spomeniki (posvečeni padlim v drugi
svetovni vojni). Poseben poudarek je na varovanju na območju kulturnih krajin Golče, Čolnišče, Čemšenik, Šentgotard,
Kolovrat, ohranjajo in razvijajo pa se tudi kvalitete arheološke,
tehnične, etnološke, naselbinske, umetnostno-zgodovinske in
memorialne dediščine, spomenikov oblikovane narave in dreves v sklopu kulturne dediščine.
(6) Na območju Občine Zagorje ob Savi so določena vodovarstvena območja 24-tih vodnih virov: Šemnik, vas Šemnik,
Strahovlje, Vas Strahovlje, Ribnik, Kotredež, Rove, Lošč, vrtina
Sava, Izlake – Zabreznik, Izlake, Čolnišče, Šentlambert, Tirna,
Mlinše, Vidrga, Peške Kandrše, Jesenovo, Čemšenik, Brezje,
Šentgotard, Gorenja vas, Podkum in Laze – Šklendrovec, kjer
so predpisani varstveni ukrepi za neposredno zaščito zajetja
ali črpališča v notranji vodovarstveni coni (območje najstrožje
zaščite), zunanji (območje stroge zdravstvene zaščite) in vplivni
vodovarstveni coni (območje z blagim režimom zaščite).
(7) V 1. razred kategorizacije vodotokov sodi reka Sava.
Vodotok Sopota sodi v 1.–2. razred kategorizacije pomembnej-
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ših vodotokov po naravovarstvenem pomenu in mora biti izvzet
iz vsakršne gospodarske rabe.
(8) Urejanje vseh vodotokov mora temeljiti na sonaravnem, stalnem in načrtnem vzdrževanju strug in brežin.
(9) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen, ko gre za gradnjo objektov javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe,
ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje
narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, gradnjo objektov, namenjenih obrambi države,
zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju
nalog policije.
27. člen
(ogrožena območja in območja za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Posebno pozornost je potrebno zagotoviti na območjih
vodotokov, kjer je ogroženost zaradi poplav in hudournikov (potoki). Na teh območjih je potrebno zagotoviti varne življenjske
razmere, ki ne ogrožajo človekovega življenja ali njegove materialne dobrine. Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno,
razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta odlok in predpisi
s področja urejanja voda.
(2) Poplavna območja v občini se nahajajo ob iztoku
Kotredeščice v Medijo, ob Kotredeščici med plazom Ruardi in
ribiškim domom, ob Kotredeščici s pritoki od vključno Kotredeža do izvira v Znojilah, ob Mediji nad tovarno ETI na Izlakah
in celotni Mediji nad sotočjem s Kandrščico, ob Kandrščici in
pritoku v Mlinšah ter pod in nad Vidrgo, ob Orehovici s pritoki
nad Medijskimi toplicami, ob celotnem Lesjem in Konjskem
potoku ter Kolovratščici, ob pritokih Drtijščice v Kandršah in
vzdolž reke Save. Za navedena območja se izdela hidrološko
hidravlično študijo, ki obravnava celotno občino.
(3) Na poplavno ogroženih območjih, za naselje Zagorje
ob Savi, v enotah prostora ZS 1/1, ZS 3/1, ZS 10 in ZS 18/1,
velja, da gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za
območje celotne občine preverjena možnost posegov glede
na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni
dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja
njihovih zmogljivosti.
(4) Pri dovoljenih posegih na poplavna in erozijska
območja se upošteva omejitve in ukrepe iz izdelanih hidrološko-hidravličnih študij.
(5) Poplavno ogrožena območja in razredi poplavne nevarnosti na osnovi izdelanih strokovnih podlag so prikazana
na grafiki »Grafični prikaz varstvenih režimov« kot del Prikaza
stanja prostora in se sproti posodabljajo.
(6) Za območja, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso
določeni, je privzeta opozorilna karta poplav.
(7) Za obstoječa pozidana stavbna zemljišča znotraj
poplavnih območij se dovoljuje samo vzdrževanje objektov,
gradnje novih objektov niso dovoljene do preveritve možnosti
gradnje, s predhodno obvezno izdelavo hidrološko hidravlične
študije in v skladu s predpisi s področja urejanja voda. Izdelava
hidrološko hidravlične študije še ne pomeni, da bo za predvideni poseg tudi izdano vodno soglasje.
(8) Na območjih v občini, za katere so določeni razredi
poplavne nevarnosti, so dovoljene le dejavnosti in posegi, ki
jih dovoljujejo veljavni predpisi s teh področij, ob pogoju, da so
omilitveni ukrepi izvedeni pred načrtovanim posegom.
(9) Prioritetno se izvedejo vodnogospodarske ureditve
na vodotokih, ki s poplavami ogrožajo območja naselij (Mlinše,
Vidrga, Medija, Rove, Kotredež, Jesenovska žaga, Briše, Razpotje, Izlake ob Lesjem potoku, Orehovica, Loke, Selo, Potoška
vas). Tudi obstoječa stavbna zemljišča na območju razpršene
poselitve je potrebno lokalno zavarovati.
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(10) Na območju varovalnih gozdov posegi v podtalje ali
vegetacijo niso dopustni, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti oziroma kadar bi
s posegi vzpodbudili erozijske procese. V varovalnih gozdovih
so izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z
veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti, so skladni z varstvenimi režimi in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne,
hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda. Dovoljene
so sanitarne sečnje in sanacijski ukrepi. Za poseg v varovalne
gozdove je potrebno dovoljenje pristojnega ministrstva.
(11) Objekte in naprave za varstvo in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma njihove lokacije, se ažurno
določa v oceni ogroženosti občine in načrtu zaščite in reševanja v občini.
(12) V izjemnih primerih potrebnih površin za množične
pokope ljudi (izven obstoječih pokopališč) ali živali (izven obstoječih kadavrov), se uporabi lokacije izven naselij, ki niso v
območjih poplavnih voda oziroma so izven erozijskih območij
ali ne posegajo v podtalnico.
(13) Za možnost uporabe potencialnih lokacij, ki se namenijo v prostoru občine za evakuacijo ali zbiranje (tudi kampiranje, razdeljevanje ipd.), se prioritetno uporabijo večji objekti
(telovadnice, dvorane ipd.) in večje zelene površine (stadioni,
športni parki ipd.), ki so že opremljene z nujno potrebno infrastrukturo.
(14) V izjemnih primerih se za začasno ali stalno odlaganje ruševin uporabi obstoječa lokacija zbirnega centra za
ločeno zbiranje in začasno hranjenje (kompleks IGM) oziroma
deponija za gradbene odpadke (Lipovški vrh na območju Suhega potoka). Za začasne odlagalne površine materiala se lahko
uporabi tudi vse večje površine (športna igrišča, parkirišča
ipd.), ki so ustrezno komunalno opremljene (dostopi, tlakovanje, ostalo) ter niso opredeljena za druge namene v izjemnih
razmerah.
(15) Za možnost uporabe potencialnih lokacij za namene
in potrebe, ki so navedeni v gornjih alinejah tega člena, se vse
lokacije postopoma opremlja s potrebno komunalno infrastrukturo. Sprememba namenske rabe ni potrebna.
(16) Območja lokacij za objekte in naprave potrebnih
za varstvo in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami so
opredeljena na podlagi ocene ogroženosti občine in načrta zaščite in reševanja v občini in so prikazane v posebnih grafičnih
prilogah – »Zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite
in reševanja«.
28. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
V Občini Zagorje ob Savi ni določenih območij in objektov
za potrebe obrambe.
8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
29. člen
(1) Izhodišče za določitev namenske rabe zemljišč je
veljavni prostorski plan, v katerem so določena stavbna zemljišča in strokovne podlage za poselitev, s katerimi je določena
dejanska meja naselij.
(2) Namenska raba kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč je določena na podlagi smernic nosilcev urejanja
prostora in izdelanih strokovnih podlag ter ob upoštevanju
razvojnih potreb in teženj.
9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
30. člen
(1) Območja poselitve so, na podlagi strokovnih podlag, razdeljena na enote urejanja prostora. Enote urejanja
so določene na osnovi strokovnih podlag, ugotovljeno enako
namensko rabo, s primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično
oblikovnimi značilnostmi, za katere veljajo ista merila in pogoji
urejanja in oblikovanja prostora.
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(2) Prostorsko izvedbeni pogoji so določeni za območja
urbanističnih načrtov, naselij ter odprtega prostora oziroma
namenske rabe znotraj njega.
(3) Za območja, ki so predvidena za urejanje z OPPN, so
določeni posebni pogoji. V teh območjih so določeni posegi,
ki jih je možno izvajati do sprejetja OPPN, podani pa so tudi
pogoji ter usmeritve za izdelavo OPPN.
(4) Projektni pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora
podali skupaj z mnenji, k predlogu tega OPN, so sestavni del
tega odloka.
10. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč
10.1. Urbanistični načrt za urbano središče Zagorje ob Savi
31. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Zagorje ob Savi je urbano naselje, ki se razvija s
funkcijo pomembnejšega lokalnega središča (medobčinskega
pomena) in hkrati središče ožjega nacionalnega pomena (somestje). Prostorski razvoj za dejavnosti v naselju se zagotavlja
na območju Urbanističnega načrta Zagorje ob Savi (v nadaljevanju teksta: UN Zagorje ob Savi).
(2) Mesto nima večjih možnosti notranjega razvoja, saj
je obstoječa pozidava intenzivna in sega ponekod do samega
roba naravnih omejitev, ki jo predstavlja strma konfiguracija
terena in gozdni rob. Tako je razvoj mesta možen le v smeri
severa, ob Mediji in Kotredeščici, večinoma na območje pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga (Ruardi).
(3) Mesto se navznoter lahko razvija le s prenovo manjših
območij Okrogarjeve kolonije, Toplic, Farčnikove kolonije in
mestnega jedra, pri čemer se ohranja ter izboljšuje kakovost
bivalnega okolja.
(4) Ohranjajo se identitete starejšega dela mesta okoli
cerkve in mestnega središča. Mestno središče je sodobno
zasnovano, saj vsebuje vse mestotvorne funkcije, ki jih mesto
in občina potrebuje poleg prostorskih ciljev za gospodarski in
socialni razvoj ter za kvalitetnejše bivanje.
(5) V središču mesta se razvijajo centralne dejavnosti, ki
nadomeščajo proizvodnjo. Stanovanjske površine se načrtujejo
na obrobju mesta, ob Kotredeščici in Mediji. Površine za industrijo so v ozki dolini južnega dela mesta.
(6) Opuščeni kamnolom (IGM), v sklopu katerega je urejen občinski zbirni center odpadkov, se ob robovih sanira v
zelene površine.
(7) Površine za šport in rekreacijo se usmerjajo na območje pridobivalnega prostora rjavega premoga – Ruardi, na
skrajnem severu, kjer je urejeno vzletišče, športna igrišča in
druge ureditve v sklopu Evroparka.
(8) Površine za širitev pokopališča se načrtujejo proti
severu, med pokopališčem in območjem centralnih dejavnosti
se varuje zeleni pas.
(9) Območje ob južnem vstopu v mesto, med cesto in
Savo, se površine predvidijo za centralne dejavnosti in okoljsko
infrastrukturo, v sklopu katere se načrtuje centralna čistilna
naprava.
(10) Na območju železniške postaje, na levem bregu
Save, se ohranjajo površine za potrebe prometne infrastrukture
ter centralnih dejavnosti.
(11) Z razvojem mesta, se v mesto vključuje primestna
naselja, ki so funkcionalno povezana z mestom (Dolenja vas,
Podvine, Podkraj, Toplice, Selo).
32. člen
(koncept prometnega omrežja)
(1) Izven zgoščenega tkiva UN Zagorje ob Savi se načrtujeta dve mestni obvoznici. Znotraj mesta se ohranja koridor
za eno obvoznico. Obvoznice bodo močno razbremenile center
mesta tranzitnega prometa. Koridorji za traso novih cest –
obvoznic so predstavljeni na strateškem nivoju, da ohranjajo
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rezervat v prostoru. Pri načrtovanju posega v prostor je potrebno upoštevati območje sanacije opuščenih rudniških površin
rudnika premoga v zapiranju.
(2) Zahodna mestna obvoznica poteka v smeri od severa
proti jugu. Začne se s križiščem z regionalno cesto I. reda
št. 221 Trojane–Izlake–Trbovlje, na območju Podkraja, nadaljuje v predoru, pod Vrhom, in pride iz tunela pred reko Savo.
Trasa nato prečka reko Savo preko novega mostu do glavne
ceste II. reda št. 108 Ljubljana–Litija–Zidani most.
(3) Severna obvoznica poteka v smeri od vzhoda proti zahodu, po severni strani mesta, območju Ruardi in se v največji
možni meri prilagaja obstoječem terenu.
(4) Vzhodna mestna obvoznica predstavlja varovano traso mestne ceste, ki ima funkcijo pomembne napajalne ceste
dveh mest (somestje Zagorje ob Savi–Trbovlje). Obvoznica
poteka od »Komunale Zagorje«, se nadaljuje ob Kotredeščici
ter naprej vse do Slačnika, kjer se naveže na obstoječo cestno
povezavo za Trbovlje.
(5) Poleg obvoznic se načrtujejo modernizacije, rekonstrukcije mestnih cest in ulic ter asfaltiranja (tlakovanje) cestnih
površin.
(6) Sočasno se načrtuje in podpira razvoj površin za
pešce, kolesarje ter umirjanje prometa, velika pozornost pa se
posveča razvoju javnega potniškega prometa. Hkrati je potrebno razvejati javni potniški promet (infrastrukturo in izboljšanje
delovanja te oblike prevoza, z izboljšanjem ponudbe, kvalitete
in ekonomičnosti prevoza).
33. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
(1) Ohranjanje urbanistične in arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenavljanjem mesta.
Arhitekturno dopolnjevanje v obstoječih in razširjenih območjih
mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi na obravnavanem območju (v centru mesta ob Cesti Borisa Kidriča in
Cesti zmage).
(2) Različnost in posebnost odprtega in grajenega prostora se ohranja tako, da se upošteva topografija, originalnost,
celovitost prepoznavnosti in kontinuiteta prostora zaradi varovanja kakovostnih značilnosti mesta (zasnova Cankarjevega
trga, parkovna ureditev pri delavskem domu), predvsem tistih,
ki so del videza mesta in tipologije mestne zazidave. Pri načrtovanju se izvede krajinska sanacija in arhitekturno preoblikovanje vstopnih vedut v mesto Zagorje ob Savi (območje IGM,
na jugu, ob Kolodvorski cesti), obcestna zazidava v Toplicah,
na zahodu, ob Kopališki cesti in v manjši meri na skrajnem
severovzhodu, ob Cesti 9. avgusta.
(3) V mestu se poudarjeno ohranja, varuje in prenavlja
stavbno dediščino. Pri prenovi, načrtovanju, oblikovanju in
urejanju naselij se upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo
stavbarstva preteklih obdobij (rudarsko naselje, Okrogarjeva
kolonija) in pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna
izhodišča z obstoječimi vrednotami (v centru in na zahodu).
(4) S strokovnim vedenjem se posodablja posamezne
značilne arhitekturne stvaritve, ki imajo pričevalno vrednost in
ponazarjajo značilnosti obdobja, v katerem so nastale, predvsem arhitekturo novejših obdobjih, ki še ni zavarovana na
podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Pri
posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost,
strukturo in druge podrobnosti posameznega objekta oziroma
arhitekturne identitete (cerkev sv. Petra in Pavla, žaga in mlin
Podvine 47) ter zagotavljanja varstva avtohtonih oblik stavbarstva ter oblikovanja objektov in urbane opreme (spomeniki,
spominske plošče).
(5) Oblikovanje novih zazidalnih območij se mora vklopiti
v urbano celoto mesta. Odstopanje je možno le v primeru, da
pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine.
(6) Mesto je z obstoječimi objekti doseglo zgornjo mejo
vertikalnega gabarita, ki je meja za vse ostale objekte, ki se
bodo na območju UN Zagorje ob Savi še zgradili. Novi objekti
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na območju UN po višini ne smejo preseči višine obstoječih
objektov.
34. člen
(koncept zelenega sistema)
(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega mesta ali njegovega posameznega dela se zagotavlja zelene površine z
oblikovanjem zelenega sistema mesta in zelenice (ob Cesti
zmage, ob Cesti 9. avgusta in v stanovanjskih soseskah), v
katerega se vključi vodni in obvodni prostor (obrežje Medije in
Kotredeščice ter Save). Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin
ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdržuje razmerje med
urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se izkoristi
možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči (območje Ruardi).
(2) Šport in rekreacijo se načrtuje v obstoječih objektih in
napravah v območju UN Zagorje ob Savi, s katerim se ohranja
in omogoči namensko rabo za nove zelene površine in za nove
objekte na prostem, območje zagorskega ribnika, kopališča –
Selo in športni kompleks na Ocepkovi gmajni.
(3) Območja zelenih površin tvori tudi mestno pokopališče, kateremu se zagotovi površine za širitev v neposredni
bližini.
35. člen
(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Predvidi se obnova, rekonstrukcija in vzdrževanje
vodnih zajetij ter zagotovi dodatno količino pitne vode z vrtino
Sava.
(2) Potrebna je rekonstrukcija vodovodnega omrežja na
območju pridobivalnega prostora rjavega premoga, novi cevovodi so načrtovani ob predvideni obvoznici v Potoški vasi,
od avtopralnice do vodnega zbiralnika Selo in od Delavskega
doma do vodohrana Kolenc.
(3) Pri načrtovanju se prebivalcem zagotovi zanesljivo
oskrbo s pitno vodo v količinah skladno z veljavnimi standardi
in učinkovito oskrbo z vodo za potrebe hidrantnih omrežij. Postopoma se bo obnovilo mestno vodovodno omrežje z vsemi
hišnimi priključki.
(4) Načrtuje se ločen kanalizacijski sistem za padavinsko
in komunalno odpadno vodo. Načrtovana je dograditev kanalizacijskega omrežja s kolektorjem na več odsekih z zaključkom
na novo centralno čistilno napravo ob Savi.
(5) Plinovodno omrežje se dogradi na celotnem ureditvenem območju mesta.
(6) Predvidena je širitev razdelilne transformatorske postaje v Potoški vasi ter sanacija in dograditev podzemnega
elektro omrežja in kabliranjem zračnih vodov.
(7) Na območju mesta se načrtuje zbiralnice za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov in transportira v občinski zbirni
center na jugu UN Zagorje ob Savi.
(8) Nove objekte v poselitvenih območjih, namenjene trajnemu prebivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim
dejavnostim se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo. Po dograditvi manjkajoče ali izgradnji nove komunalne
infrastrukture se nanjo priključi obstoječe objekte, namenjene
dejavnostim, navedenim na začetku odstavka. Ob izgradnji
in obnovi, infrastrukturnih naprav mesta, se sočasno preveri
možnost navezave tudi okoliških vasi in zaselkov.
36. člen
(koncept podrobnejše namenske rabe)
(1) V osrednjem delu mesta Zagorja ob Savi se prostor
nameni centralnim dejavnostim. V vseh ostalih delih, s stavbno strukturo, se ohrani širša opredelitev območij stanovanj s
spremljajočimi dejavnostmi. Območje ob vstopu v mesto (na
desnem bregu Save) se namenja umestitvi kvalitetnih centralnih dejavnosti (servisnih) ter okoljske infrastrukture. Večji del
proizvodnih dejavnosti se ohranja v južnem delu mesta Zagorja
ob Savi, manjši območji ob prometnici v smeri Kotredeža ter
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kompleks v skrajnem severozahodnem delu mesta, ob cesti
proti Kisovcu. Površine, namenjene športu in rekreaciji imajo
vlogo zelenih cezur v obstoječem urbanem tkivu. Opredeljene
so kot zelene površine s specifično namensko rabo.
(2) Na območju UN Zagorje ob Savi se ohranja obstoječi
razpored dejavnosti znotraj mesta, in sicer:
– Območja stanovanj s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi zasedajo površine na vzhodnem, zahodnem kraku
in v centru mesta. Nove površine za stanovanjsko gradnjo se
predvidevajo kot minimalno logično nadaljevanje obstoječih
stanovanjskih površin navzven.
– Območja centralnih dejavnosti se razvijajo v obstoječem
centru, ki poteka ob obeh krakih glavnih prometnih osi med
Medijo in Kotredeščico oziroma cerkvijo sv. Petra in Pavla.
– Območja proizvodnih dejavnosti na jugu mesta, na levem bregu Save, ostajajo v obstoječem okviru, brez možnosti
širitve. Na teh območjih se omogoča sanacija oziroma usmeritev v ekološko neoporečne programe.
– Območje na jugu mesta, na desnem bregu Save, se
sanira z ureditvijo za potrebe okoljske dejavnosti in reprezentativnih centralnih dejavnosti, ki si zaslužijo tako pomembno
lokacijo ob vstopu v mesto (ob prometnicah).
– Območja mestnih zelenih površin se predvidevajo na
severu, z vključitvijo območja Ruardi, v UN Zagorje ob Savi.
V skladu s potrebami celovitega razvoja so zelene površine
potrebne za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti,
kot so kulturne, športne, trgovske, turistične, prostočasne in
druge dejavnosti.
– Območja in omrežja prometne infrastrukture: državne
ceste potekajo skozi mesto od severa (na avtocesto Ljubljana–Maribor) proti jugu (na cesto Litija–Krško ob Savi) in z
odcepom (pri avtobusni postaji) proti Trbovljam in so hrbtenica
mestnega cestnega omrežja. Lokalne ceste in ulice v mestu
tvorijo nepravilno cestno mrežo in se (neposredno in posredno) navezujejo na državne ceste, ki so dejansko zbirne ceste
mesta. V mestu poteka s cestno mrežo vzporedno omrežje za
peš promet, v manjši meri pa je zgrajeno kolesarsko omrežje.
– Območja okoljske infrastrukture so v južnem delu mesta, ob reki Savi. Na platoju sanacije kamnoloma IGM je sodobna zbiralnica in sortirnica odpadnih surovin. Na desnem
bregu Save je predvidena centralna čistilna naprava za fekalne
odpadke za mesti (Zagorje ob Savi in Kisovec) z gravitacijskim
zaledjem.
– Večje prometne površine predstavlja območje železniške postaje, prometne ureditve ob Mediji, v severozahodnem
delu mesta ter v vzhodnem delu, ob Kotredeščici.
10.2. Urbanistični načrt za urbano središče Kisovec
37. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Kisovec je urbano naselje, pomembnejše lokalno središče, ki zagotavlja prostorski razvoj dejavnosti občinskega
pomena ter potreb po stanovanjih, proizvodnih dejavnosti in
centralnih dejavnostih. Naselje Kisovec se v pretežni meri
nahaja na območju znotraj pridobivalnega prostora rjavega
premoga.
(2) Območje urbanističnega načrta Kisovec (v nadaljevanju teksta: UN Kisovec) obsega območje, ki se razprostira ob
potoku Medija, med Izlakami in Zagorjem ob Savi.
(3) Večina širitev je namenjena za stanovanjske površine,
manjši del pa za potrebe družbenih dejavnosti, in sicer širitev
osnovne šole. Proizvodnja dejavnost se razvija v zahodnem
delu naselja, severno od obstoječe proizvodnje dejavnosti. Obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in proizvodne dejavnosti pa
se usmerja v obstoječo gospodarsko cono, ki se je formirala na
vzhodu naselja. Zelene površine severno od gospodarske cone
se namenjajo za pokopališče ter rekreacijo.
(4) Severno od kamnoloma Borovnik, se v funkciji retenzijskih površin ohranjajo zelene in kmetijske površine. Te predstavljajo ločnico med industrijskimi dejavnostmi, ki se razvijajo
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v zahodnem delu naselja in osrednjimi centralnimi dejavnostmi
ter stanovanjskimi površinami na vzhodu. Druge zelene površine so v jugovzhodnem delu naselja, kjer so športna igrišča
in skakalnica. Med stanovanjskimi površinami se kot zelene
površine ohranjajo vrtovi.
(5) Koncept predvideva razvoj stanovanjskih, proizvodnih in drugih gospodarskih zmogljivosti. Ob tem se ne sme
zanemariti večje socialne varnosti, konkurenčnosti naselja,
delovanja trga nepremičnin in razvoja različnih proizvodnih in
storitvenih dejavnosti.
(6) Ohranjanje identitete delov naselja (trškega jedra–Loke, izvozni jašek–rudnik) je oblika urbanističnega urejanja naselij (prenova), ki vključuje poleg prostorskih ciljev tudi
možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov
in kvalitetnejše bivanje. Izvaja se v morfološko in funkcionalno
zaokroženih območjih (obrtna cona Loke, Borovniško naselje).
S prenovo delov mesta ali posameznih stavb se ohranja in
izboljšuje kakovost bivalnega okolja, vzpostavlja nova raba
opuščenih območij in sanira degradirana območja. Pri prenovi se tehnično dediščino obravnava sočasno ob upoštevanju
njene ranljivosti.
38. člen
(koncept prometnega omrežja)
(1) Načrtuje se izgradnja obvoznice skozi Kisovec, in sicer
po severni strani, severno od obrtne cone in ob naselju Loke pri
Zagorju, do preurejenega križišča. Obstoječa regionalna cesta
se na vmesnem delu prekategorizira.
(2) Vsa ostala prometna infrastruktura mora zadostovati
obremenitvi in vrsti prometa, ki se odvija na njej, zato je potrebna rekonstrukcija, redno vzdrževanje in modernizacija le-teh.
(3) Poleg obvoznice se načrtujejo modernizacije, rekonstrukcije in asfaltiranja cestnih površin.
(4) Sočasno se načrtuje in podpira razvoj površin za
pešce, kolesarje ter umirjanje prometa. Velika pozornost se
posveča razvoju javnega potniškega prometa.
39. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
(1) Zaradi ohranjanja urbanističnih in arhitekturnih prepoznavnosti se izvaja načrtno urejanje in prenavljanje mesta.
Arhitekturno dopolnjevanje v obstoječih in razširjenih območjih
mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi na obravnavanem območju ob glavni prometnici (Trg Pohorskega bataljona).
(2) Ohranja značilnosti trškega jedra Loke pri Zagorju. Na
severni in južni strani mesta se ohranja novejši sodoben videz in
tipologija mestne zazidave južno od Trga Pohorskega bataljona.
(3) Nova zazidava se mora vklopiti v urbano celoto naselja. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika
varstva kulturne dediščine.
(4) Pri načrtovanju zahodnega območja mesta (območje
kamnoloma Borovnik) se izvede krajinska sanacija in arhitekturno preoblikovanje vstopnih vedut v mesto.
(5) V naselju se ohranja, varuje in prenavlja tehnično dediščino, ki jo predstavljajo objekti in naprave zaprtega rudnika
premoga.
(6) Naselje je z obstoječimi objekti doseglo tudi mejo
vertikalnega gabarita, ki je meja za vse bodoče objekte. Novi
objekti po višini ne smejo preseči višine obstoječih objektov.
Najvišji gabarit na območju UN je P+5+M.
40. člen
(koncept zelenega sistema)
(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja ali njegovega posameznega dela se zagotavlja zelene površine z oblikovanjem zelenega sistema in zelenic, v katerega se vključi vodni in obvodni prostor (obrežje Medije). Z načrtnim ohranjanjem
zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdržuje
razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju me-
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sta se izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih
površin s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči (severno območje).
(2) V sklopu zelenih površin se na severovzhodu predvidijo površine za pokopališče ter šport in rekreacijo. V jugovzhodnem delu naselja se ohranjajo obstoječe zelene površine, kjer
je skakalnica ter drugi športni objekti. Prav tako se ohranjajo
zeleni pasovi med stanovanjskimi površinami ter obvodni zeleni
pas ob Mediji.
41. člen
(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki se uporablja,
se predvidi možnost dograditve, obnove, rekonstrukcije in vzdrževanje. Dotrajana komunalna infrastruktura se sanira. Sanira
se zajetje Ribnik. Predvidena je izgradnja vodnega zbiralnika in
celotna obnova in dograditev vodovodnega omrežja ter kanalizacijskega omrežja. Odvod odplak bo potekal po predvidenem kolektorju iz Kisovca do Zagorja ob Savi v skupno čistilno napravo.
(2) Sočasno je predvideno dograjevanje obstoječega plinovodnega omrežja.
(3) V novih območjih se uredi ločen kanalizacijski sistem
za padavinsko in komunalno odpadno vodo. Za obstoječa, kot
tudi za nova območja se izdela energetske zasnove z analizami
možnosti rabe lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije.
(4) Nove objekte, namenjene bivanju, delu, zdravstvu,
rekreaciji, športu in drugim dejavnostim se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo. Po dograditvi manjkajoče
ali izgradnji nove komunalne infrastrukture se nanjo priključi
obstoječe objekte.
42. člen
(koncept podrobnejše namenske rabe)
(1) Na območju UN Kisovec se ohranja obstoječi razpored
dejavnosti znotraj naselja, in sicer:
– Območja stanovanj, ki so pretežno namenjena bivanju,
s centralnimi dejavnostmi se nahajajo na severu in jugu UN
Kisovec.
– Območja centralnih dejavnosti predvsem območja družbene javne infrastrukture, s področja šolstva, športa, zdravstva,
socialnega varstva, kulture, javne uprave in verskih dejavnosti
se razvijajo in ostajajo v obstoječem centru na severu in jugu
UN Kisovec.
– Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena proizvodnim in servisnim dejavnostim so locirana na
vzhodu in zahodu UN Kisovec.
– Obsežno območje zelenih površin na severu je predvideno za umestitev pokopališča, ki ga naselje sedaj nima,
kakor tudi površin za izgradnjo športnih objektov in naprav
ter območje zelenih površin na jugu, ki se močno prepleta z
obstoječo individualno gradnjo, vendar se zaradi specifičnih
razmer terena (rudnik) ne sme pozidati, zato se zelene površine namenja izboljšavi kvalitete bivanja (otroška igrišča, vrtički,
parkovna ureditev ...).
– Prometne površine predstavljajo glavne prometnice
skozi naselje.
(2) V UN Kisovec se vključijo površine na severu med
naseljem Loke in obrtno cono ter med regionalno cesto ob potoku Mediji. Na jugu zajemajo del območja Zlato polje. Največji
del širitve zajema na zahodu območje kamnoloma Borovnik
in proizvodnega obrata (Xella porobeton), ki se ju vključuje v
območje UN Kisovec. Ostale minimalne širitve se namenijo za
stanovanjske površine, manjši del pa za območje družbene
infrastrukture, proizvodnje in mešanih dejavnosti.
10.3. Urbanistični načrt za urbano središče Izlake
43. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Izlake so urbano naselje, pomembnejše lokalno središče, z izrazito razvito zdraviliško turistično dejavnostjo.
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(2) Območje Urbanističnega načrta Izlake (v nadaljevanju
teksta: UN Izlake) ima zaradi razgibane konfiguracije terena
značilno krakasto obliko črke »X«. Razprostira se od Medijskih
Toplic na severu, do izliva potoka Orehovice v potok Medijo.
(3) Centralne dejavnosti se razvijajo v centru, med regionalno cesto in potokom Orehovica ter na območju Medijskih
Toplic. Stanovanjske površine se razvijajo na severu (ob Lesjem potoku in ob potoku Orehovica) ter v središču (območje
Narofa, Gladeža). Na severozahodu so območja, namenjena
nadaljnjemu razvoju turizma in zdravstva. Razvoj obstoječih
proizvodnih dejavnosti na jugu se ohrani. Ob vstopu v naselje,
na jugovzhodu, se načrtuje razvoj centralnih dejavnosti.
(4) V UN so vključeni deli naselij, ki so funkcionalno povezani z naseljem Izlake in območja predvidenih širitev (Podlipovica, Obrezija, Medijske Toplice, Gladež).
44. člen
(koncept prometnega omrežja)
(1) Mimo zgoščenega območja UN se načrtuje obvoznica.
Obvoznica bo naselje Izlake razbremenila tranzitnega prometa,
ki poteka po regionalni cesti I. reda št. 221 Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta.
(2) Poleg obvoznice se načrtujejo razne modernizacije,
rekonstrukcije cest in ulic ter asfaltiranja (tlakovanje) cestnih
površin. Sočasno se načrtuje in podpira razvoj površin za pešce, kolesarje ter umirjanje prometa.
(3) Načrtuje se ureditev avtobusnih parkirišč za potrebe
turistične dejavnosti. Peš in kolesarske poti se načrtuje ob
potoku Orehovica in Lesjem potoku.
45. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
(1) Arhitekturno oblikovanje v obstoječih in predvidenih
območjih mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi na
območju naselja.
(2) Ohranja se različnost in posebnost pozidave odprtega
nižinskega dela naselja (ob Mediji) in starejše grajene strukture
na pobočju, oziroma v zajedah višjega terena.
(3) Na Izlakah se mora ohraniti severna vstopna veduta
(na cerkev sv. Mohorja in Fortunata), zahodna veduta (območje
gradu Medija) in vzhodna (na cerkev sv. Jurija), ki je stičišče
osi vseh vpadnic.
(4) Pri posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost, strukturo in druge podrobnosti posameznega objekta
oziroma arhitekturne identitete ter zagotavlja varstvo sakralne
in profane arhitekture.
(5) Oblikovanje novih zazidalnih območij se mora vklopiti
v urbano celoto naselja. Odstopanje je možno le v primeru, da
pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine oziroma se podreja tehnologiji, ki jo zahteva turistično zdraviliška dejavnost.
(6) Naselje je z obstoječimi objekti doseglo zgornjo mejo
vertikalnega gabarita, ki je meja za vse ostale objekte, ki se
bodo na območju UN še zgradili. Najvišji gabarit na območju
UN je P+2+M.
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(3) V osrednjem delu naselja se, za potrebe šole in
prebivalcev, ohranjajo športna igrišča in zelene površine med
potokom Orehovico ter zdraviliškim kompleksom. Na skrajnem vzhodnem delu (pod Kresnim gričem) je zelena površina
namenjena pokopališču.
47. člen
(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Zemljišča poselitvenih območij se opremlja z minimalno komunalno infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno
vodo, energijo, plinom, odvajanjem odplak in odstranjevanjem
odpadkov, telekomunikacijskimi napravami ter navezavo na
javno cestno omrežje.
(2) Temeljni cilj urejanja območja je zagotovitev ustrezne
komunalne opremljenosti z novim vodovodnim sistemom, obnovo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo čistilne naprave.
(3) Za obstoječo komunalno infrastrukturo se predvidi
možnost dograditve, obnove, rekonstrukcije in vzdrževanje.
Dotrajano komunalno infrastrukturo se sanira.
(4) V novih poselitvah se uredi ločen kanalizacijski sistem za padavinsko in komunalno odpadno vodo.
(5) Nove objekte na območju UN, namenjene stalnemu
prebivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim dejavnostim, se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo. Po dograditvi manjkajoče ali izgradnji nove komunalne
infrastrukture se nanjo priključi obstoječe objekte, namenjene
dejavnostim, navedenim na začetku odstavka.
(6) Ob izgradnji in obnovi infrastrukturnih naprav naselja,
se sočasno preveri možnost navezave tudi okoliških vasi in
zaselkov.
(7) Izpostavljena je:
– kvalitetna oskrba in zadostna količina pitne vode, ki se
zagotovi z aktiviranjem vrtine na Izlakah z izdatnostjo 4 l/s. Pri
načrtovanju naselij se prebivalcem zagotovi zanesljivo oskrbo
s pitno vodo in zagotoviti delovanje hidrantnega omrežja,
– obnova celotnega kanalizacijskega omrežja s kolektorskim sistemom in izgradnjo skupne čistilne naprave z zmogljivostjo 3.000 E ob Mediji, jugovzhodno od industrijskega
območja ETI Izlake. V njo se bodo odvajale tudi predhodno
očiščene (v čistilni napravi ETI) tehnološke odplake industrijskega območja ETI Izlake,
– dograditev optičnih kablov v smeri proti Čemšeniku,
bo možna priključitev novih objektov v ureditvenem območju
Izlake,
– izgradnja razdelilne postaje 20 kV pri industrijskem območju ter izgradnja kabelskih povezav za opustitev celotnega
nadzemnega visokonapetostnega elektroomrežja v naselju
Izlake z nadomestnimi transformatorskimi postajami,
– dogradnja plinovodnega omrežja na celotnem ureditvenem območju naselja in
– postavljanje zbiralnic za izvajanje ločenega zbiranja
komunalnih odpadkov na območju naselja, katere se odvaža
v občinski zbirni center.
48. člen

46. člen

(koncept podrobnejše namenske rabe)

(koncept zelenega sistema)

(1) Območja stanovanj s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi zasedajo površine na vzhodnem kraku (pod Špičnikom), zahodnem kraku (proti Podlipovici) in v osrednjem
delu naselja (proti Gmajni in širitev Narofa). Nove površine so
predlagane kot nadaljevanje obstoječih stanovanjskih površin
navzven.
(2) Območja centralnih dejavnosti se razvijajo v obstoječem centru, ki poteka ob glavni prometni osi in ob turističnem
območju.
(3) Območja proizvodnih dejavnosti na skrajnem jugu
naselja, so pretežno namenjena proizvodnim in servisnim
dejavnostim (elektro, predelovalna industrija) v obstoječem

(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja se zagotavlja zadostne oziroma primerne zelene površine glede na
možnosti v prostoru. Oblikuje se zeleni sistem, v katerega se
vključi zelene površine, vodni in obvodni prostor. Z načrtnim
ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom.
V zaledju naselja se izkoristi možnosti sočasne namembnosti
rekreacijskih površin, s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.
(2) Obvodni, zeleni pas ob potoku Orehovica, gorvodno
od zdraviliškega kompleksa se nameni za ureditev sprehajalnih
in kolesarskih poti.
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okviru, z minimalnimi možnostmi za širitve. Vzhodno od obstoječe industrije je načrtovana širitev za centralne dejavnosti,
ki se vežejo na obstoječo industrijo (servisi, oskrba, trgovina,
skladišča) in poslovno dejavnost, vse s poudarkom na usmeritvi v ekološko neoporečne programe.
(4) Posebna območja, obsežne in enotne površine za
turizem, se nahajajo v osrednjem delu, na zahodu naselja Izlak
(Medijske Toplice) in se namenjajo pretežno turističnim in zdravstvenim dejavnostim, s poudarkom na rehabilitaciji.
(5) Območja zelenih površin so predvidena ob glavni
prometni osi ter ob potoku Medija, kot del zelenega obroča ali
zelene cezure v UN Izlake. Večje zelene površine so tudi na
območju obstoječega pokopališča, razgibanem terenu okoli
cerkve (Kresni grič, sv. Jurij) in športne površine ob potoku
Orehovica znotraj naselja.
(6) Območja in omrežja prometne infrastrukture: državna
cesta skozi mesto poteka od severozahoda proti jugovzhodu
in z odcepom lokalne ceste proti vzhodu (proti Čemšeniku)
oziroma proti zahodu (Moravče) ter tvorijo hrbtenico cestnega
omrežja, lokalne ceste in ulice v naselju tvorijo nepravilno
cestno mrežo in se neposredno (in posredno) navezujejo na
državne ceste, ki so dejansko zbirne ceste naselja. V naselju delno poteka omrežje za peš promet vzporedno s cestno
mrežo. Predvidena je vzpostavitev kolesarskega omrežja, ki
načelno sledi cestnemu omrežju.
(7) Območja in omrežja energetske infrastrukture: na območju mesta se načrtuje kabliranje obstoječih in novih elektro
vodov ter plina in toplovoda.
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III. IZVEDBENI DEL
1. Temeljne določbe
49. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Enote urejanja prostora v naseljih, območjih urbanističnih načrtov (v nadaljevanju teksta: UN) in kjer je predviden
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) so označene s črkovno oznako naselja ter zaporedno številko. V primerih, ko je
naselje sestavljeno iz več prostorsko ločenih delov, so oznake
enot med seboj dodatno ločene s poddelivko.
(2) Enote urejanja v odprtem prostoru imajo črkovno
oznako OP. Določene so po namenski rabi oziroma po območjih obstoječih prostorskih izvedbenih aktov.
(3) Izjemoma so na območju obstoječih prostorskih aktov,
izdelanih za širše območje sanacije pridobivalnega prostora
rudnika rjavega premoga Zagorje (OP 5), jame Loke (OP 4) ter
kamnoloma Borovnik (OP 3), so določena tudi manjša območja. V primeru, ko manjše enote segajo v območja naselij ali
UN, so označene z dvočrkovno oznako naselja, v primeru, ko
so v odprtem prostoru pa z oznako OP.
(4) Prostorski izvedbeni akti za določena območja občine,
ki veljajo za posamezne enote urejanja prostora še naprej, so
navedeni v 132. členu tega odloka.

NAZIV ENOTE UREJANJA
NASELJA
Lokalna središča: Čemšenik – ČE, Mlinše – ML, Podkum – PO, Šentlambert – ŠL.
Ostala naselja: Briše pri Podkumu – BE, Briše – BI, Borovak pri Podkumu – BK, Borje pri Mlinšah – BM, Borje – BO, Brezje – BR, Breznik
– BZ, Dobrljevo – DO, Dobrljevo pri Kandršah – DK, Dolgo Brdo pri
Mlinšah – DB, Golče – GO, Gorenja vas – GV, Hmelno – HM, Hrastnik
pri Trojanah – HT, Jablana – JB, Jarše – JR, Javor – JA, Jazbine – JZ,
Jelenk – JK, Jesenovo – JS, Jesenovska Žaga – JŽ, Kal – KL, Kandrše – KA, Klenovik – KE, Kolk – KK, Kolovrat – KV, Kostrevnica – KS,
Kotredež – KD, Kraj – KR, Krivica – KC, Laze – LA, Leskovec – LE,
Log pri Mlinšah – LM, Mala Peč – MP, Mali Kum – MK, Medija – ME,
Medija–Valvazorjeva – MV, Okrog – OK, Orehovica – OR, Padež –
PA, Prapreče – PR, Prečna – PE, Pungart – PU, Ravenska vas – RV,
Ravne pri Mlinšah – RM, Razbor pri Čemšeniku – RČ, Razpotje – RZ,
Rove – RE, Rovišče – RO, Rtiče – RT, Sela – SL, Senožeti – SE, Spodnje Čolnišče – SČ, Spodnje Izlake – SI, Spodnje Ržiše – SR, Spodnji
Osredek – SP, Srednji Osredek – SO, Strahovlje – ST, Suhi Potok – SU,
Šemnik – ŠE, Šentgotard – ŠG, Šklendrovec – ŠK, Špital – ŠP, Tirna
– TI, Trata – TR, Vidrga – VD, Višje – VŠ, Vizgarje – VZ, Vodice – VO,
Vrh – VR, Vrh pri Mlinšah – VM, Zabava – ZA, Zaloka – ZL, Zavine –
ZV, Zgornje Čolnišče – ZČ, Zgornje Izlake – ZI, Zgornje Ržiše – ZR,
Zgornje Zavine – ZZ, Zgornji Osredek – ZO, Zgornji Prhovec – ZP,
Zgornji Šklendrovec – ZŠ, Zlokarje – ZJ, Znojile – ZN, Žvarulje – ŽV.
Stanovanjsko – počitniška naselja: Brezje – BR, Dolgo Brdo – DB,
Jesenovo – JS, Kolovrat – KV, Peške Kandrše – PK, Podkum – PO,
Prvine – PV, Tirna–Škrjanci–Brinje – TI, Tirna na Logu – TI
Predvideni OPPN: Dolgo Brdo – DB, Spodnje Izlake – SI
ODPRTI PROSTOR
Kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, površinske vode, območja prometnih površin
Zelene površine
Površine razpršene poselitve
Kmetijska zemljišča – pridobljena z nadomeščanjem
Ureditveni načrt Suhi potok
Ureditveni načrt za kamnolom Borovnik v Kisovcu
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50. člen
(določitev enot urejanja prostora na območju naselij
in odprtega prostora)

OZNAKA ENOTE UREJANJA
ČE 1, ML 1, PO 1/1, ŠL 1/1, ŠL 1/2
BE 1, BI 1, BK 1, BM 1, BO 1, BR 1/1, BZ 1, DB 1/1, DO
1, DK 1, GO 1, GV 1, HM 1, HT 1, JA 1, JB 1, JK 1, JR
1, JS 1/1, JZ 1, JŽ 1, KA 1, KC 1, OP 5 KD 1/1, KE 1, KK
1, KL 1/1, KL 1/2, KL 1/3, KL 1/4, KR 1, KS 1, KV 1/1, LA
1, LE 1, LM 1, ME 1, MK 1, MP 1, MV 1, OK 1, OR 1, PA
1, PE 1, PR 1, PU 1, RČ 1, RE 1/1, RE 1/2, RM 1, RO 1,
RT 1, RV 1, RZ 1, SČ 1, SE 1, SI 1/1, SI 1/2, SL 1, SO 1,
SP 1, SR 1, ST 1, SU 1, ŠE 1, ŠG 1, ŠK 1, ŠP 1, TI 1/1,
TR 1, VD 1, VM 1, VO 1, VR 1, VŠ 1, VZ 1, ZA 1, ZČ 1,
ZI 1, ZJ 1, ZL 1, ZN 1, ZO 1, ZP 1, ZR 1, ZŠ 1, ZV 1/1,
ZV 1/2, ZZ 1, ŽV 1

BR 1/2, DB 1/2, JS 1/2, KV 1/2, PK 1, PO 1/2, PV 1/1,
PV 1/2, TI 1/2, TI 1/3
DB 2, SI 2
OP 1
OP 1/1, OP 1/2, OP 1/3, OP 1/4, OP 1/5, OP 1/6
OP 1/7 do OP 1/1335
OP 1/1336 do OP 1/1343
OP 2
OP 3 z manjšimi območji: KI 6 in od OP 3/1 do vključno
OP 3/6
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Ureditveni načrt za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalne- OP 4 z manjšimi območji: OP 4/1, OP 4/2, KI 4, KI 8, KI 12
ga prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec
Rudnika Zagorje
Ureditveni načrt za sanacijo območij Ruardi–Cilence, Orlek in Podstra- OP 5 z manjšimi območji: OP 5/1 do OP 5/49 in OP 5 VI
na pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje
1, OP 5 OL 1, OP 5 KD 1/1, OP 5 KD 1/2, OP 5 ZS 9/1,
OP 5 ZS 9/2, OP 5 ZS 9/3, OP 5 ZS 9/4, OP 5 ZS 9/5, OP
5 ZS 27, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS
36 ter OP 5 ZS 37
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vransko–Blagovica
OP 6
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M-2/1, odsek Rogaška OP 7
Slatina–Trojane
Prekrivanje DPN-jev za avtocesto in plinovod
OP 8
Državni prostorski načrt za 2x110 kV DV Beričevo–Trbovlje 3
OP 9
51. člen
(enote urejanja prostora na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake)
NAZIV ENOTE UREJANJA
Kmetijska zemljišča, površinske vode, območja prometnih površin
Stanovanjska gradnja

OZNAKA ENOTE UREJANJA
KI 37
ZS 38, ZS 39, ZS 40, ZS 43, ZS 44, ZS 52, ZS 53, ZS 56,
ZS 59, ZS 60, ZS 61, ZS 63, ZS 64,
KI 14, KI 15, KI 17, KI 19, KI 20, KI 26, KI 28, KI 29, KI 31,
KI 33, KI 35, KI 36,
IZ 14, IZ 21, IZ 22, IZ 23, IZ 24, IZ 25, IZ 26, IZ 27, IZ 28,
IZ 29, IZ 30, IZ 31, IZ 33, IZ 34, IZ 36, IZ 40, IZ 44, IZ 45
Večstanovanjska gradnja
KI 16, KI 18
Centralne dejavnosti
ZS 24, ZS 41, ZS 42, ZS 46, ZS 48, ZS 49, ZS 50, ZS 51,
ZS 62, ZS 65,
KI 21, KI 22, KI 30, KI 32,
IZ 32, IZ 35, IZ 38, IZ 39, IZ 41, IZ 46, IZ 47, IZ 48
Proizvodne dejavnosti
ZS 54, ZS 55,
KI 34
Okoljska infrastruktura
ZS 45, ZS 58
Zelene površine
ZS 47, ZS 57
KI 2, KI 23, KI 24, KI 25, KI 27,
IZ 37, IZ 42, IZ 43
Predvideni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN
ZS 26, ZS 28, ZS 29, ZS 30, OP 5 ZS 31 – del, OP 5 ZS
32, ZS 33, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37 – del,
KI 9, KI 10, KI 11, KI 12, KI 13,
IZ 6, IZ 7, IZ 8, IZ 9, IZ 10, IZ 11, IZ 12, IZ 13, IZ 15, IZ 16,
IZ 17, IZ 18, IZ 19, IZ 20
VELJAVNI AKTI NA OBMOČJU UN ZAGORJE OB SAVI
NAZIV AKTA
OZNAKA ENOTE UREJANJA
Ureditveni načrt za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi
ZS 1/1 in ZS 1/2
ZN za območje Poslovno trgovinski center ob Cesti 9. avgusta v Za- ZS 2
gorju ob Savi
Zazidalni načrt Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice
ZS 3/1 in ZS 3/2
Zazidalni načrt za poslovno stanovanjsko pozidavo na področju Doli- ZS 4
narjevega travnika v Zagorju ob Savi
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo bencinskega servisa in avtopralnice ZS 5
v Zagorju
Ureditveni načrt prenove stanovanjskega območja Polje 1–32 v Za- ZS 6
gorju ob Savi
Zazidalni načrt za območje tržnice v Zagorju ob Savi
ZS 7
Ureditveni načrt Zagorje – center I-a
ZS 8
Ureditveni načrt IGM v Zagorju
ZS 10
Zazidalni načrt za območje ob pekarni v Zagorju ob Savi
ZS 11
Ureditveni načrt za območje »ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi«
ZS 12
Ureditveni načrt za obrtno – industrijsko cono Toplice v Zagorju
ZS 13
Lokacijski načrt za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju
ZS 14
Lokacijski načrt za območje »Kogovškovega« travnika v Zagorju ob ZS 15
Savi
Lokacijski načrt za zahodno obvoznico od priključka za Osnovno šolo ZS 16
do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju
Ureditveni načrt za območje Rudnik–Toplice v Zagorju ob Savi
ZS 17/1, ZS 17/2
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Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Osnovne šole ZS 17/2 – del
Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
Zazidalni načrt kompleksa Svea Zagorje
ZS 18/1 in ZS 18/2
Občinski podrobni prostorskem načrt (OPPN) za območje »Pavliničeve ZS 19
vile« v Zagorju ob Savi
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Gostišča KUM ZS 20
v Zagorju ob Savi«
Lokacijski načrt za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje ZS 21
in centralne čistilne naprave Zagorje
Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Za- ZS 22 – DPA
gorje–Bevško na območju plazu Ruardi
OPPN za območje Ceste Borisa Kidriča
ZS 35
Lokacijski načrt za obvoznico ob Kotredeščici
ZS 25
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Selo« v ZS 23
Zagorju
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OP 5 ZS 27 – OP 5 ZS 27
Kolenc v Zagorju ob Savi
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OP 5 ZS 31 – OP 5 ZS 31 – del
»Okrogarjeva kolonija sever«
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OP 5 ZS 37 – OP 5 ZS 37 – del
Jerman 1 v Zagorju ob Savi
VELJAVNI AKTI NA OBMOČJU UN KISOVEC
NAZIV AKTA
OZNAKA ENOTE UREJANJA
ZN za območje »Center v Kisovcu« (v območju »C«)
KI 1
Zazidalni načrt za proizvodno – obrtno cono Kisovec
KI 3
Zazidalni načrt za območje Zahodni del naselja Kisovec
KI 5
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Loke« v KI 7
Kisovcu
VELJAVNI AKTI NA OBMOČJU UN IZLAKE
NAZIV AKTA
OZNAKA ENOTE UREJANJA
Zazidalni načrt »Košenina« na Izlakah
IZ 1
ZN Izlake – Spodnji Prhovec
IZ 2
Zazidalni načrt TRC Medijske toplice – 1. faza
IZ 3
Zazidalni načrt za območje industrijskega kompleksa Eti Elektroele- IZ 4
ment Izlake
Lokacijski načrt za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne IZ 5
naprave Izlake
52. člen
(določila za uporabo prostorsko izvedbenih pogojev
in drugih določil tega odloka)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje posegov v
prostor so določeni po posameznih enotah urejanja prostora, ki
pokrivajo celotno območje občine in so prikazane na grafičnih
prilogah.
(2) Za vsako enoto urejanja prostora veljajo:
– skupni prostorski izvedbeni pogoji in podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji, določeni za posamezno enoto urejanja ali
– pogoji določeni v veljavnih prostorsko izvedbenih aktih.
(3) Določila skupnih prostorsko izvedbenih pogojev se
uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, razen če ni s podrobnejšimi prostorsko izvedbenimi pogoji določeno drugače.
(4) Za posamezne enote urejanja prostora so v sklopu
podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev, zaradi posebnosti
območja določena tudi druga merila in pogoji.
2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji
2.1. Splošne določbe za območja predvidenih občinskih
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
53. člen
(splošne določbe za območja predvidenih občinskih
podrobnih prostorskih načrtov)
(1) Na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:

rekonstrukcije, dozidave (do 30 % volumna osnovnega objekta), nadzidave (le za eno etažo), vzdrževanje objektov, odstranitev obstoječih objektov, gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni
zidovi. Možne so tudi gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in
odstranitev komunalne ter prometne infrastrukture. Prav tako
je možno urejanje vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve. Gradnja novih stavb do izdelave OPPN ni dovoljena.
(2) Izdelava OPPN je možna tudi na območjih, kjer to s tem
odlokom ni izrecno določeno in kjer se za to izkaže potreba.
(3) Meje predvidenih OPPN, ki so določene v tem aktu je možno, za potrebe vključitve infrastrukturnih ureditev, tudi spreminjati.
(4) OPPN, ki so določeni v tem aktu, je možno izvesti v
več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN,
pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in
funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V primeru, da se
OPPN izvaja le za del območja, je potrebno izdelati strokovne
podlage za celotno območje OPPN, ki bodo celovito reševale
prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.
2.2. Skupni pogoji o vrstah posegov v prostor,
pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede
velikosti in oblikovanja objektov
54. člen
(pogoji o vrstah posegov v prostor)
(1) Na območju občine so na komunalno opremljenih
stavbnih zemljiščih možne novogradnje (tudi dozidave, nadzi-
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dave), odstranitve objektov, spremembe namembnosti, rekonstrukcije in vzdrževalna dela.
(2) Na celotnem območju občine so dovoljene spremembe namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov za
potrebe turističnih dejavnosti, če s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji ni določeno drugače.
(3) Če v posamezni enoti urejanja ni opredeljeno drugače,
je na celotnem območju občine, na stavbnih zemljiščih, dopustno graditi naslednje nezahtevne in enostavne objekte:
– škarpe, oporne in podporne zidove,
– pomožne infrastrukturne objekte, kot nezahtevne ali
enostavne,
– začasne objekte, namenjene sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam in
– urbano opremo.
(4) Prav tako je na celotnem območju možno vzdrževanje
obstoječih objektov, če v posamezni enoti urejanja ni opredeljeno drugače.
55. člen
(pogoji glede parcelacije)
(1) Pri določitvi novih parcel, namenjenih gradnji je potrebno upoštevati:
– Širina parcele, namenjene gradnji prometne in gospodarske javne infrastrukture, za nove ceste je najmanj 9,0 m.
– Pri obstoječih državnih cestah v območju UN se varuje
koridor najmanj 6,5 m. Na območju lokalnih središč za državne
ceste najmanj 4,0 m ter na območju ostalih naselij in razpršeni
poselitvi najmanj 3,25 m. Vse merjeno od osi obstoječe ceste.
– Pri obstoječih lokalnih cestah v območju UN najmanj
5,5 m ter na območju lokalnih središč in ostalih naselij najmanj
4,0 m od osi obstoječe ceste.
– Pri ostalih občinskih cestah najmanj 3,0 m od osi obstoječe ceste.
(2) Na območjih, kjer je možna gradnja več kot dveh enostanovanjskih stavb in je za potrebe dostopa do novih objektov
potrebno določiti parcelo nove ceste, se pred gradnjo objektov
za celotno območje pozidave izdela zasnova prometa in komunalne infrastrukture ter načrt parcelacije.
(3) Pri določanju velikosti parcel namenjenih gradnji je
potrebno upoštevati značilnosti obstoječe parcelacije in, da bo
parcelacija zagotavljala ohranitev tipičnega vzorca poselitve,
namembnost in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacijo
komunalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob upoštevanju
predvidenega razvoja. Pri tem je potrebno zagotoviti zdravstveno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in
ostale urbanistične smernice v zvezi z dovozi in drugimi utrjenimi površinami okrog objektov. Vsak objekt mora imeti za redno
rabo (dejavnost) določeno stavbno zemljišče, ki omogoča za
okolico nemoteno uporabo objekta.
(4) Za enostanovanjske stavbe je velikost parcele namenjene gradnji največ 1.000 m2. Za nestanovanjske stavbe, se
velikost parcele namenjene gradnji, določi glede na tehnološke
zahteve.
(5) Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost parcel v
takšnem obsegu, da bo prilagojeno obsegu proizvodnje in
kmetijske mehanizacije.
(6) Objekti za lastne potrebe se locirajo v okviru parcel
obstoječih objektov.
56. člen
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(2) Objekti za lastne potrebe morajo biti od sosednje meje
oddaljeni najmanj 1,5 m.
(3) Škarpe morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjene najmanj 1,0 m, od meje sosednjega zemljišča pa 0,5 m.
Za odmik si je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje
upravljavca ceste. Zaradi zahtevnih terenskih razmer je ob
soglasju mejaša možen tudi manjši odmik.
(4) Za določitev odmika se upošteva oddaljenost najbolj
izpostavljenih delov v projekciji tlorisa objekta, ki se gradi, od
parcelne meje soseda (mejaša).
(5) Odmiki med objekti morajo upoštevati požarno-varnostne normative.
(6) Stavbe (novogradnje) morajo biti oddaljene od gozdnega roba (tudi varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom), za eno drevesno višino odraslega sestoja oziroma
od 20 m do 30 m.
(7) Stavbe (novogradnje) ne smejo biti locirane na območju z zakonom določenih vodnih in priobalnih zemljišč, čeprav
so ta v opredeljena kot stavbna zemljišča razen, če je v posameznih enotah urejanja določeno drugače.
57. člen
(pogoji glede oblikovanja objektov)
(1) Vse novogradnje, dozidave in nadzidave stavb, se
morajo oblikovno prilagoditi obstoječi pozidavi. Dozidave z
ravnimi strehami so dopustne v najnižji etaži.
(2) Upoštevati je potrebno:
– Tlorisne oblike novih stavb morajo biti izrazito podolgovate v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:1,8. Zaradi prilagajanja
obstoječi okoliški pozidavi je lahko razmerje stranic tudi manjše, vendar ne manj kot 1:1,3, kar pa mora projektant posebej
utemeljiti.
– Lociranje in oblikovanje novogradenj, nadzidav in dozidav se podredi dominantam naselja (cerkev, parkovna ureditev,
izpostavljeno drevo).
– Pri objektih večjih gabaritov, je potrebno izvesti horizontalne oziroma vertikalne členitve.
– Smer slemena simetričnih dvokapnih streh poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za posamezni
poselitveni vzorec. Dovoljena je namestitev naprav za izkoriščanje naravnih virov energije, ki ne smejo presegati slemena
streh. Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
– Uporaba svetlečih in zrcalnih kritin je prepovedana.
– Prepovedana je uporaba signalnih barv, ki so moteče in
izrazito neavtohtone (citronsko rumena, vijolična, živo oziroma
travniško zelena, turkizno modra itd.).
(3) Nestanovanjske kmetijske stavbe morajo imeti vzdolžen tloris, višinski gabarit ne sme presegati višine sosednjih
objektov in morajo posnemati osnovne elemente tradicionalne
arhitekture (leseni zatrepi, fasade v kombinaciji ometa in lesa
v vertikalnem rastru). Za smer slemena in oblikovanje strehe
veljajo določila kot za druge novogradnje.
(4) V gabarit osnovnega objekta se ne vštevajo dimenzije
nadstrešnic, vetrolovov in podobnih pomožnih delov stavbe.
(5) Na območjih, kjer so s tem odlokom dopuščene ravne strehe, se lahko te izvedejo tudi kot zelene – zasajene z
rastlinami.
58. člen

(pogoji glede lege objektov)

(pogoji glede velikosti in oblikovanja nezahtevnih
in enostavnih objektov)

(1) Odmik objekta od sosednje parcele mora biti minimalno 4,0 m. V obstoječih strnjenih naseljih je zaradi posebnih
terenskih razmer izjemoma možen tudi manjši odmik, za kar je
potrebno pridobiti soglasje mejašev. Manjši odmik mora projektant posebej utemeljiti. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od
sosednje parcele se mora zagotoviti vzdrževanje objekta tako,
da ni motena sosedova posest ter, da so upoštevani zdravstveni in požarnovarnostni pogoji.

(1) Postavitev in oblikovna podoba nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z osnovnim objektom h
kateremu sodijo oziroma z določili za gradnjo objektov v posameznih PIP. Naklon strehe, kritina, fasada, naj se poistovetijo
(poenoti) z osnovnim objektom. Izjema so lahko le objekti (ute,
nadstreški, steklenjaki, rastlinjaki, silosi, zimski vrtovi, pohodne
terase), ki jih zaradi svoje namembnosti ali zakonitosti tehnološkega procesa, v celoti ni možno oblikovno prilagoditi osnov-
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nemu objektu. Fasade objektov za lastne potrebe (drvarnice,
garaže, lope ...) se izvedejo v lesu.
(2) Nezahtevne in enostavne objekte se ne sme postavljati na vedutno izpostavljenih legah (ravnica, sedlo, vrhove)
in na zunanjih robovih ureditvenih območij naselij ob varovanih
območjih.
(3) Postavitev objektov je možna pod pogojem, da ni
ovirano funkcioniranje obstoječih objektov, parkiranje in manipulacija znotraj zemljiške parcele osnovnega objekta ter da ni
oviran dostop in preglednost na cesti.
(4) Za določitev velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo pogoji, kot jih določa veljavni predpis, razen če ni s
pogoji tega odloka določeno drugače.
(5) Ograjevanje parcel naj bo urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo v višini 1,0 m in so lahko ojačene z
žično mrežo. Možna je tudi gradnja transparentnih ograj v kombinaciji z naravnimi materiali (kamen, les), če so prilagojene
obstoječim ureditvam do višine 1,0 m. Na območju razpršene
poselitve, v okviru kmetij in zaselkov, ograjevanje zemljišč ni
dopustno, razen v primeru če gre za zavarovanje zemljišča
pred vplivi naravnih nesreč ter pred drugimi nezaželenimi vplivi
okolice za ljudi in živali. Pri ograjevanju objektov in kompleksov,
zaradi njihovega varovanja, je potrebno upoštevati izvedbo in
višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi.
(6) Ograditev gozda ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravljavca gozda.
(7) Urbana oprema (tlakovanja, klopi, koši, vizualni komunikacijski objekti, svetilke itd.) je dopustna na območju celotne
občine in je oblikovno poenotena.
59. člen
(pogoji glede parkirnih površin objektov)
(1) Vsakemu novemu objektu se na njegovem stavbnem
zemljišču načrtuje potrebno število parkirnih mest za osebna
vozila, kolesa in druga prevozna sredstva.
(2) Pri dozidavi, nadzidavi in spremembi namembnosti
objektov se preveri ali ima objekt minimalno število parkirnih mest.
(3) Določevanje minimalnega števila parkirnih mest:
– za vsako stanovanjsko enoto se določi vsaj eno in pol
parkirno mesto z zaokrožitvijo navzgor in
– za poslovne dejavnosti se za vsakih začetih 20 m2 neto
površine, ki jo ima dejavnost, določi eno parkirno mesto.
2.3. Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo
2.3.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno
infrastrukturo
60. člen
(splošni pogoji)
(1) Obstoječe in nove objekte se obvezno priključi na
predpisano gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gradnja novih objektov (razen objektov gospodarske
javne infrastrukture), je možna šele po izgradnji minimalne
komunalne in prometne infrastrukture, oziroma sočasno z njo.
(3) Zemljišče namenjeno gradnji je komunalno opremljeno, če se mu lahko zagotovi oskrbo s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje
ter dostop do javne ceste.
(4) V primeru, da se na območju gradijo komunalne naprave, so uporabniki dolžni izvesti komunalne priključke na
nove komunalne naprave.
(5) Na območjih, kjer omrežje javne infrastrukture ni zgrajeno, je za objekte možno urediti lastne naprave v skladu z
veljavnimi predpisi.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti se na komunalno
infrastrukturo priključijo, kadar je to potrebno.
(7) Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo se izvaja v skladu s soglasjem pristojnega upravljavca.
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61. člen
(priključevanje na prometno infrastrukturo)
(1) Obstoječi in predvideni objekti ter kmetijska in gozdna
zemljišča morajo imeti zagotovljen urejen in varen priključek
na javno cesto. Objekte in stavbna zemljišča se priključuje neposredno na občinske ceste in preko njih na državne ceste. Z
enim novim priključkom na javno cesto se praviloma priključuje
več objektov skupaj.
(2) Dovozi in priključki na javno cesto morajo biti urejeni
tako, da ne ovirajo prometa. Izvedeni morajo biti pravokotno
na cesto, v niveleti ceste. Zagotovi se ustrezna preglednost
priključka. V primeru, da je parcela locirana ob dveh prometnicah, je potrebno praviloma priključevanje izvesti na cesto
nižje kategorije. Minimalna širina dovoza do enostanovanjskih
in dvostanovanjskih stavb je 3,5 m, do večstanovanjskih stavb
in drugih zahtevnih objektov pa 5,0 m.
(3) Priključki se izvajajo na podlagi soglasja upravljavca
ceste.
62. člen
(priključevanje na kanalizacijsko in vodovodno omrežje)
(1) Priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi. V naseljih je potrebno
zagotoviti izgradnjo kanalizacije ali malih čistilnih naprav.
(2) Priključitev na kanalizacijsko omrežje je obvezna na
območjih, kjer je kanalizacija že izvedena. Izgradnja stanovanjskih objektov z greznico na območju strnjenih naselij ni
sprejemljiva.
(3) V primeru razpršene poselitve in na območjih, kjer
kanalizacijsko omrežje v bližnji prihodnosti ne bo urejeno ter
na vodovarstvenih območjih, naj se predvidi obvezno čiščenje
odpadne vode na malih individualnih čistilnih napravah. Pred
izdajo gradbenega dovoljenja za posamezen objekt na območju razpršene poselitve je potrebno izkazati, da je za čiščenje
odpadne vode poskrbljeno v skladu s programom čiščenja
odpadnih vod v občini.
(4) Padavinske vode je zaradi specifike terena potrebno
priključevati na kanalizacijo. Če terenske razmere omogočajo
ponikanje, morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva voznih
in manipulativnih površin, znotraj parcele za gradnjo. Pri tem
mora biti odvod padavinske vode načrtovan tako, da bodo vode
speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
Čista padavinska voda se lahko uporabi tudi za sanitarne in
tehnološke potrebe.
(5) Odvajanje padavinskih voda iz urejenih površin je
potrebno urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan
hipni odtok, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (ozelenitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki ...). Število
načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.
(6) Industrijske odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.
63. člen
(priključevanje na komunikacijsko omrežje)
(1) Priključke na komunikacijsko omrežje (kabelske telekomunikacije, kabelski distribucijski sistemi) je potrebno predvideti izključno pod zemljo. Postavitev novih ali rekonstrukcija
obstoječih, nadzemeljskih komunikacijskih vodov, ni možna.
Pri rekonstrukcijah obstoječih nadzemeljskih komunikacijskih
vodov, je vode obvezno načrtovati pod zemljo.
(2) Dovoljeno je priključevanje na brezžično komunikacijsko omrežje.
64. člen
(priključevanje na energetsko omrežje)
(1) Oskrba novih objektov z električno energijo se zagotavlja iz obstoječih transformatorskih postaj. V primeru nezadostne električne energije, upravljavec zgradi nove transformatorske postaje in pripadajoče srednje in nizko napetostno omrežje.
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(2) Obstoječe in nove objekte je potrebno priključiti na
omrežje zemeljskega plina, kjer je to mogoče.
2.3.2 Varovalni pasovi in koridorji gospodarske javne
infrastrukture
65. člen
(splošni pogoji)
(1) V koridorjih in varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture je, za gradnjo in vzdrževanje drugih naprav
in objektov ter za vse posege v prostoru, potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasje upravljavca posamezne infrastrukture.
(2) Upravljanje vodovodnih sistemov je potrebno organizirati skladno z občinskim odlokom o gospodarskih javnih
službah.
66. člen
(varovalni pasovi prometne infrastrukture)
(1) V varovalnem pasu prometnic načrtovane dejavnosti
oziroma objekti ne smejo negativno vplivati na prometnico
in obratno. V varovalnem pasu prometnic naj se ne umešča
objektov in dejavnosti, na katere bi bil vpliv prometnice moteč.
(2) Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v
nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov
varovanja prometnic in prometa na njej, njene širitve zaradi
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(3) Varovalni pas ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta in na vsako stran ceste znaša:
– pri avtocesti 40 m,
– pri glavni cesti 25 m,
– regionalni cesti 15 m,
– lokalni cesti, mestni ali krajevni cesti 8,0 m,
– pri javni poti 6,0 m in
– pri javni poti za kolesarje 3,0 m.
(4) Varovalni progovni pas železnice znaša 200 m.
Predvidene ceste morajo biti oddaljene min. 8,0 m od osi
obstoječega tira. Objekti višine do 15 m morajo biti oddaljeni
minimalno 12 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15 m
pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,5 m k minimalni
oddaljenosti 12 m od osi skrajnega tira.
Za posege na območju varovalnega progovnega pasu
železnice je potrebno upoštevati področno zakonodajo in podzakonske akte ter normative.
(5) Med ovire za zračni promet štejejo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in stojijo
na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so
napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj
25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest,
železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno,
– pred gradnjo objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati
na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti
ustrezno soglasje v skladu s predpisi.
67. člen
(varovalni pasovi energetske infrastrukture)
(1) V energetskih koridorjih (nadzemnih in podzemnih
vodov) se ne umešča novih stavb. Izrecno je v koridorjih daljnovodov 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.
(2) Elektroenergetski koridorji znašajo:
– za napetostni nivo od 10 kV do 20 kV: 20 m (10 m levo
in 10 m desno od osi DV),
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– za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m
desno od osi DV) in
– za napetostni nivo 400 kV: 80 m (40 m levo in 40 m
desno od osi DV).
(3) Za vsak poseg v elektroenergetski koridor je potrebno
izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat
križanja.
(4) Stavbe morajo biti od vodnika visokonapetostnega
elektrovoda 10 (20) kV v neodklonljivem položaju oddaljene
minimalno 3,0 m ter minimalno 5,0 m od daljnovoda nad 20 kV.
(5) Vsi posegi v elektroenergetski koridor obstoječih in
predvidenih DV so dovoljeni v smislu zahtev tehničnih predpisov za graditev nadzemnih vodov, za križanja z obstoječimi
DV nad 35 kV pa izdelan elaborat. Za izvedbo prestavitev daljnovodov je potrebno pri upravljavcu omrežja naročiti elaborat
prestavitve.
(6) Nadzorovani pas plinovoda s tlakom nad 16 barov
znaša 2 x 100 m.
(7) Za poseganja v nadzorovani pas (2 x 100 m) plinovoda s tlakom nad 16 bar in do vključno 16 barov se upošteva
veljavne predpise.
(8) V zaščitenem pasu 2 x 5,0 m, ki velja za vse plinovode, se dela izvajajo pod posebnimi pogoji in nadzorstvom
pooblaščenega upravljavca plinovoda, na osnovi predhodnega
soglasja.
(9) Za vsako spremembo namembnosti objekta ali dela
objekta, dozidavo in novogradnjo objekta, ki je že ali pa šele
bo priključen na električno oziroma plinovodno omrežje, je
potrebno pridobiti soglasje pristojne institucije.
68. člen
(varovalni pasovi ostale infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi posameznih infrastrukturnih omrežij,
ki niso določeni s področnimi predpisi znašajo 3,0 m, merjeno
od osi posameznega voda.
(2) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih
omrežij so dopustne gradnje objektov in naprav, v skladu z določili tega odloka ter na podlagi projektnih pogojev in soglasja
pristojnega upravljavca.
2.3.3 Gradnja gospodarske javne infrastrukture, grajenega
javnega dobra in zbiranje odpadkov
69. člen
(splošni pogoji)
(1) Na celotnem območju občine, ne glede na namensko
rabo, je od gradbeno inženirskih objektov možno graditi:
– 2112 – Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane
ceste in gozdne ceste
– 2122 – Mestne železnice
– 214 – Mostovi, viadukti, predori in podhodi
– 2152 – Pregrade in jezovi
– 2153 – Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi
– 22 – Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se izvaja
v skladu z določili tega odloka, ki so navedena pod splošnimi
pogoji in pogoji nosilcev urejanja prostora.
(3) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se praviloma, če je le mogoče, izvaja v sklopu obstoječih infrastrukturnih
koridorjev in območjih grajenega javnega dobra.
(4) Poteki priključnih vodov morajo: biti medsebojno
usklajeni, zagotoviti je potrebno predpisane medsebojne odmike ter odmike od objektov in drevja, v sklopu grajenega
javnega dobra in v sklopu obstoječih infrastrukturnih koridorjev.
(5) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je
potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov.
Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta
ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko

Uradni list Republike Slovenije
določenih, so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so
prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo
poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotoka.
(6) Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala
prevodna sposobnost struge vodotoka.
(7) Posamezni komunalni objekti in naprave ter telekomunikacijski objekti in naprave, kot so transformatorske postaje,
naprave omrežja mobilne telefonije, črpalne postaje, sanitarni
kioski, zbiralnice, omarice in podobno, morajo biti po možnosti
postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, v sklopu obstoječih
objektov, ob njih ali pod nivojem terena ter izven varovanih območij naravnih vrednot in kulturne dediščine. Na izpostavljenih
legah se zagotovi čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora.
V primeru, da gradnja izven varovanih območij ni možna,
je potrebno za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja
pristojne službe.
(8) Pri načrtovanju pozidave z gostoto večjo od 40 stanovanjskih enot na ha oziroma pri gradnji večstanovanjskih stavb
(>=1.000 m2 neto stanovanjske površine), se predvidi omrežje
daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja, prvenstveno z uporabo
obnovljivih virov energije.
(9) Infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da se zagotovi ohranjanje kulturne dediščine. V poselitvenih območjih ter
območjih varstva kulturne dediščine se energetske in kabelske
distribucijske sisteme načrtuje v podzemnih vodih, v kolikor
trasa ne poteka preko arheološke dediščine. Pogoj se upošteva
tudi pri rekonstrukcijah.
70. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami, se lahko
gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in koridorjih
načrtovanih cest. Pri projektiranju in gradnji cest je potrebno
upoštevati veljavne tehnične normative in določila tega odloka.
(2) Kolesarske in sprehajalne poti se lahko ureja tudi
izven cestnih teles, upoštevajoč prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč. Ob javnih cestah je na prometnih površinah
izven vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, izogibališča in počivališča.
(3) V naseljih se ob cestah in ulicah, kjer se izvaja dvosmerni promet na vozišču širine 5,0 m ali več, izvede hodnik
za pešce.
(4) Ob regionalnih, lokalnih ter zbirnih in krajevnih cestah
v naselju je potrebno izvesti hodnike za pešce z javno razsvetljavo in kolesarske steze.
(5) Pri dimenzioniranju parkirišč je potrebno upoštevati
veljavne normative za določanje parkirnih mest po posameznih
dejavnostih in invalide.
(6) Za zagotovitev nemotenega prehajanja živali preko
cestne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne prehode.
71. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Objekte za rabo obnovljivih virov energije (fotovoltaika,
geotermalna, vetrna energija …), se načrtuje z upoštevanjem
učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
(2) Pri vseh novogradnjah in pri vseh večjih obstoječih
kotlovnicah za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje.
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne
energije, je potrebno načrtovati tako, da v čim večji meri služijo
tudi drugim namenom: varstvu pred poplavami, namakanju
kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.
(4) Dograditev plinovodnega omrežja se za potrebe novih
objektov izvaja na območju UN, v sklopu obstoječih komunalnih
koridorjev.
(5) Predvideno srednje in nizko napetostno omrežje v naseljih ter območjih varovane naselbinske in krajinske dediščine,
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mora biti v zemeljski oziroma kabelski izvedbi. Kablovodi se
prosto polagajo v zemljo ali po potrebi v PVC ceveh 160 mm.
Kablovodi, ki potekajo pod voznimi površinami se predvidijo
v obbetoniranih ceveh, v urbanih naseljih se gradi tudi cevi
2 x 50 mm za potrebe informatike in jaški standardnih dimenzij.
(6) V primeru slabih napetostnih razmer oziroma povečanega odjema elektrike se zgradijo nove transformatorske postaje s pripadajočim visokonapetostnim priključkom in NN izvodi oziroma se bo izvedela rekonstrukcija obstoječega omrežja.
(7) Transformatorske postaje se gradijo v kabelski izvedbi,
izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči,
na betonskem ali lesenem drogu. Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih
objektov ali v njihovi neposredni bližini.
(8) Izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV), se izvaja odvisno od povečanja
obremenitev ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne
razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (NNO, SN in TP).
(9) Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor
se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne
naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne
značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
72. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na celotnem območju je potrebno načrtovati in organizirati celovito gradnjo ter upravljanje vodovodnih sistemov
(omrežje, vodnih viri, črpališča in vodohrani) skladno z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah.
(2) Na območjih, kjer vodovodno omrežje še ni zgrajeno,
si investitor lahko zgradi lastno napravo (vodno zajetje, kapnica), v skladu z veljavnimi zdravstveno-tehničnimi predpisi.
(3) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine požarne vode. Na
območjih, kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne
vode, je možno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti
zajem požarne vode iz površinskih vodotokov v skladu s pogoji
upravljavca.
73. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področja varstva okolja.
(2) Odpadne vode se preko omrežja kanalizacijskih sistemov odvaja v čistilne naprave za posamezno naselje ali širša
območja skupine naselij. Za območja, kjer večji sistemi niso
predvideni se odpadne vode odvajajo v male čistilne naprave.
(3) Prioritetno se urejajo kanalizacijski sistemi v lokalnih
središčih na katere se lahko navezujejo tudi okoliška naselja.
Območja naselij, za katere je urejeno kanalizacijsko omrežje,
se obvezno priključujejo na omrežje.
(4) Odpadne vode na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno odvajati v male čistilne
naprave ali nepretočne greznice z upoštevanjem veljavnih
predpisov.
(5) Pri urejanju gnojišč je potrebno upoštevati določbe
»Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic«.
(6) Gnojišča in gnojne jame se načrtujejo v skladu z veljavnimi strokovnimi navodili.
74. člen
(komunikacijska infrastruktura)
(1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je potrebno
glede na pozidavo ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi
projektne rešitve.
(2) Pri umeščanju objektov mobilne telefonije je potrebno
upoštevati celovito in kvaliteto pokrivanje posameznih območij
s signalom, tehničnimi normativi, ki veljajo za naprave mobilne
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telefonije, tehnološki napredek telekomunikacijskih tehnologij
in razvojni potencial lokalne skupnosti.
(3) Prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije
usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi,
naravo, okolje in kulturno dediščino, ob upoštevanju tehničnih
normativov in pogojev za postavljanje tovrstnih objektov.
(4) Pri načrtovanju omrežja objektov mobilne brezžične
telefonije je potrebno upoštevati celovito in kvalitetno pokrivanje posameznih območji s signalom.
75. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Na celotnem območju občine se na primerno dostopnih mestih uredijo zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov in
zbirne centre za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu s programom storitev in oskrbe prebivalstva z infrastrukturo
v občini in v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih
tipskih posodah in odvažajo v skladu z ustreznimi občinskimi
predpisi. Odjemna mesta morajo biti prometno dostopna, ne
smejo pa biti na prometnih površinah.
(3) Organski odpadki se zbirajo ločeno in odvažajo na
kompostarno.
(4) Gradbene odpadke se odvaža na deponije za odlaganje tovrstnih odpadkov.
(5) Posebni in nevarni odpadki se do odvoza na končno
odlagališče tovrstnih odpadkov zbirajo in hranijo v sklopu zemljišča za gradnjo, v posebnih posodah ali skladiščih.
2.4. Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja, naravnih dobrin, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
2.4.1 Celostno ohranjanje kulturne dediščine
76. člen
(splošni pogoji za varovanje kulturne dediščine)
(1) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto
kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana
do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen
za varstvo kulturne dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Antenske naprave na objektih in območjih nepremične
kulturne dediščine, ne smejo spreminjati ali razvrednotiti njihovega pomena in videza.
77. člen
(pogoji za varovanje arheološke dediščine)
(1) Na vedutno izpostavljena arheološka najdišča ohranjamo poglede iz okolice.
(2) Novi posegi v prostor (širitev poselitve, gradnja različnih objektov in infrastrukturnih naprav itd.) se arheološkim
najdiščem načeloma izogibajo.
(3) V robne dele najdišč in v najdišča, kjer se interes varovanja in interes poselitve prekrivata, se lahko posega le, če
ni možno najti drugih rešitev in šele po arheoloških raziskavah.
(4) Arheološko dediščino varujemo integralno s sistematičnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje na vseh ravneh.
(5) Najpomembnejša arheološka najdišča varujemo v
obliki rezervatov oziroma prostorsko urejenih območij (predstavitev in situ).
(6) Prostorski in vsebinski kontekst arheološkega najdišča varujemo pred različnimi destruktivnimi posegi in rabami
(izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja
različnih objektov in infrastrukturnih naprav itd.).
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(7) Z arheološkimi raziskavami ohranjamo in stopnjujemo
kulturni in znanstveni pomen dediščine, pri čemer je potrebno
dati prednost nedestruktivnim metodam.
(8) Na območju, kjer so v pripravi OPPN, oziroma se načrtuje širitev poselitve, in pri gradnji zahtevnih objektov ter objektov
gospodarske javne infrastrukture, je potrebno zagotoviti arheološke raziskave na celotnem območju predvidenega posega in ne
le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine. Za
vse take posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
pristojne območne enote za varovanje kulturne dediščine in, ko
so ti pogoji izpolnjeni, še kulturnovarstveno soglasje.
78. člen
(pogoji za varovanje stavbne in tehniške dediščine)
(1) Pri stavbni dediščini je potrebno upoštevati naslednje
pogoje:
– ohranjati je potrebno tlorisno in višinsko zasnovo, konstrukcijsko zasnovo in gradiva,
– ohranjati je potrebno zunanjost stavb (arhitekturno členitev, strešine, kritino, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.) v originalnih materialih. Steklo-betonski in stiroporni
nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne
dediščine,
– ohranjati je potrebno morebitne arhitekturne poslikave
in freske na zunanjih ter notranjih zidovih,
– na fasado ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in
komunalnih napeljav ter naprav,
– ohranjati je potrebno notranje dele stavbne dediščine,
kot je vgrajena oprema objekta: obloge tal, stropa, sten, peči,
– ohranja se funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem ter pripadajočem zunanjem prostoru,
– ohranjati je potrebno komunikacijsko in infrastrukturno
navezavo, ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto
površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih
objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do
sosednjih stavb. Nivo poti in cest ob objektih dediščine se mora
ohranjati oziroma vzpostaviti pod nivo vhodov v objekte,
– v okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali
funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem
prostoru in bi pomenili moteče prvine,
– po možnosti v stavbni dediščini zagotoviti dejavnost, ki
bo omogočala tudi ohranjanje opreme in
– v stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi,
sanacijskimi in obnovitvenimi deli ob pridobitvi kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja.
(2) Podane pogoje prejšnjega odstavka smiselno veljajo
tudi za tehniško dediščino (območje stavbe, skupine stavb,
orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju
proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji).
79. člen
(pogoji za varovanje memorialne dediščine)
(1) Potrebno je ohranjati avtentično lokacijo, materialno
substanco in fizično pojavnost enote dediščine.
(2) Potrebno je ohranjati vsebinski prostorski kontekst
območja z okolico (vedute na enoto dediščine).
(3) Na območja enot memorialne dediščine ni dovoljeno
postavljanje drugih enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...).
(4) Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo
območij memorialne dediščine.
(5) V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu kvalitetnejše
predstavitve.
80. člen
(pogoji za varovanje naselbinske dediščine)
(1) V Občini Zagorje ob Savi sta evidentirani naslednji
enoti naselbinske dediščine:
– Mali Kum in
– Zagorje ob Savi – Okrogarjeva kolonija.
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(2) V sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine je potrebno izdelati načrt za prenovo naselja
Mali Kum. Pri izdelavi izvedbenega akta za naselje Mali Kum
je potrebno izhajati iz:
– naselbinske zasnove (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosov med posameznimi stavbami ter odnos med
stavbami in odprtim prostorom,
– upošteva naj se prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, sadovnjaki),
– prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini (glede na
potek poti, reliefne značilnosti itd.),
– podobe naselja v prostoru (silhueta in dominante: gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosov med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbnega tkiva (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.),
– v naselbinski dediščini ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov, razen v primeru, da so večstanovanjski
objekti značilni za naselbinsko dediščino,
– v naselbinski dediščini je dovoljeno postavljanje tistih
enostavnih objektov, ki jih je mogoče neopazno vključiti v naselbinsko strukturo in so sestavni del domačij oziroma domov
v naselbinski dediščini in
– nadomestne gradnje morajo povzeti lokacijo porušenega objekta.
(3) Pogoji za načrtovanje grajene strukture:
– tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M ali
P+l+M s kolenčnim zidcem največ 1,0 meter v celoti skritim
pod napuščem,
– strehe – simetrične dvokapnice z nakloni od 40° do 45°,
kritina temno siva betonska ali opečna rdeča in
– osvetlitev podstrehe – možna s klasično oblikovanimi
frčadami.
(4) Pogoji oblikovanja fasad:
– balkoni na čelnih, ožjih fasadah načelno niso dopustni,
možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank),
– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene,
– okenska stekla naj bodo deljena na šest polj,
– izvedba v zglajenem ometu svetlih pastelnih barv in
– gradnja več kotnih izzidkov, stolpičev, erkerjev, ni dovoljena.
(5) Ostali pogoji oblikovanja:
– v čim večji meri naj se uporablja avtohtona gradiva (les,
kamen) in
– lokacija objekta na parceli mora biti skladna z zazidalno
strukturo naselja.
(6) Okrogarjeva kolonija je ob breg postavljena stanovanjska kolonija rudniških delavcev. Sestavljajo jo štirje nizi
pritličnih, zidanih, večinoma štiri stanovanjskih objektov, s prizidanimi sanitarijami in drvarnicami ob čelnih fasadah. Skrajni
zahodni niz objektov je podkleten. Strehe objektov so simetrične dvokapnice z opečno kritino. Pri obnovitvenih delih se
zagotovi enotno sanacijo vseh stavbnih nizov. Gre za enotne
izvedbe kritin, izvedbe in barve fasad, oblik in velikosti okenskih
in vratnih odprtin.
Na območju varovane enote Okrogarjeva kolonija v Zagorju ob Savi se upošteva določila obstoječega UN Rudnik–Toplice v Zagorju ob Savi, v okviru katerega je zajeta prenova
naselja.
81. člen
(pogoji za varovanje vrtnoarhitekturne dediščine)
(1) Pri območjih ali objektih vrtnoarhitekturne dediščine
se varuje:
– kompozicija zasnove in strukturne poteze,
– kulturne sestavine (grajeni objekti, skulpture, parkovna
oprema),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.) in
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– podobo v širšem prostoru in funkcijske navezave na
okoliški prostor.
(2) Sicer se v objekte vrtnoarhitekturne dediščine lahko
posega tudi s sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše predstavitve. Vrtnoarhitekturna dediščina potrebuje stalno
vzdrževanje, ki ga lahko vrši le primerno usposobljen izvajalec v soglasju s pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
(3) Najpomembnejša vrtnoarhitekturna ureditev je vrt v
okviru domačije Medved v Podkumu.
82. člen
(pogoji za varovanje dediščinske kulturne krajine)
(1) V območjih kulturne krajine je potrebno varovati:
– krajinsko zgradbo (naravne kot kulturne prvine),
– ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini,
– tipologijo krajinskih prvin in
– povezavo s stavbno in naselbinsko dediščino.
(4) Pri načrtovanju v območju kulturne krajine Čemšenik
je potrebno upoštevati ohranjanje obstoječe parcelacije oziroma strukture obdelovalnih površin s členitvenimi prvinami,
robov naselij, pri novogradnjah upoštevati urbanistične in
arhitekturne značilnosti, pri gospodarskih objektih predvsem
zagotavljati gabarite, ki ne bodo izstopali iz vzorca.
(5) Pri načrtovanju v območju kulturne krajine Šentgotard je potrebno ohranjati parcelacijo po plastnicah. Rob
naselja in novogradnje naj bodo vezane na obstoječe objekte
in komunikacije.
(6) Pri načrtovanju v območju kulturne krajine Kolovrat je potrebno ohranjati obstoječa prostorska razmerja ter
asociativno pomembnih objektov: gradu, cerkve in naselja
z dominanto. Pri prenovah in morebitnih novogradnjah je
potrebno upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti
obstoječe poselitve.
(7) Pri načrtovanju objektov v območju kulturne krajine
Golče je potrebno ohranjati pravilne parcelacije, pravokotne
na glavno komunikacijo na slemenu in vzdrževanje gozdnega
roba in obmejkov.
(8) Pri načrtovanju objektov v območju kulturne krajine
Čolnišče, varstveni režim narekuje, da se ohranja trakaste
parcelacije vzporedne z glavno komunikacijo po dnu obvisele
doline z nizom kozolcev (pet stegnjenih kozolcev in pet kozolcev toplarjev) ter vzdrževanje gozdnega roba.
(9) Na območju dediščinske kulturne krajine je potrebno
upoštevati naslednje dodatne pogoje:
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti (čebelnjaki, kozolci, kašče itd.) naj bodo izdelani po izmerah starih regionalno
značilnih objektov,
– začasne objekte za sezonsko turistično ponudbo se
lahko načrtuje v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja ali za čas prireditve,
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje ter sekundarno telekomunikacijsko omrežje je dovoljeno izvajati le v podzemni izvedbi oziroma uporabljati
lesene drogove,
– ločilno oziroma krmilno mesto – naj bo neopazno,
umaknjeno na rob travnika, h gozdni meji, vidni deli leseni,
– transformatorska postaja naj bo umaknjena iz smeri
vedut na prostorske dominante. Bazne postaje naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine. Če ni druge
rešitve, je možna postavitev v robove gozdov,
– pred postavitvijo vadbenih objektov je potrebno izdelati
prostorsko presojo postavitve ter preveriti vpliv na dediščino,
– montažnih, napihljivih šotorov se ne načrtuje v območjih dediščine in
– objekte za oglaševanje in transparente ni dovoljeno
postavljati, dovoljeni so izjemoma v robnem območju, ta mesta ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.
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83. člen
(splošni pogoji za vplivna območja varovane dediščine)
(1) Posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge kulturne dediščine v širšem prostoru. Upoštevati je
potrebno sledeče usmeritve:
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo,
– ohranjati elemente, kot so kozolci v njihovem razmerju
do prostora in naselij,
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali
ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto in
– v največji možni meri ohranjati obstoječo parcelacijo in
naravne prvine.
(2) V prostoru občine so izpostavljena vplivna območja
enot:
– Strme njive – Cerkev sv. Radegunde, kot dominanta
kulturne krajine
– Kandrše – Cerkev sv. Lenarta, pobočja Kandrškega
hriba pod cerkvijo z značilno parcelacijo po plastnicah
– Medija pri Izlakah – Območje gradu Medija, kot dominanta v dolini potoka Medija.
2.4.2 Ohranjanje narave
84. člen
(splošni pogoji za ohranjanje narave)
(1) Za vsak poseg na objektih in v okviru varovanih območij naravne dediščine je potrebno predhodno pridobiti pogoje in
soglasje pristojnega organa.
(2) Za posege, ki so povezani z obsežnimi zemeljskimi
deli, kot so gradnja cest, železnic, plinovodov, vodovodov,
kanalizacije, kablovodov, rudarska dejavnost, je potrebno po
predhodnem dogovoru s pristojno območno enoto Zavoda RS
za varstvo narave omogočiti spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških
in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Upoštevati
je potrebno tudi ostale določbe, navedene v 83. členu tega
odloka.
(3) Poseganja, ki bi razvrednotilo oziroma obrnilo kvaliteto
naravne dediščine, zavarovanega območja ali ogrozilo biotsko
raznovrstnost, je nedopustno.
(4) Ohranja se ugodno stanje biotske raznovrstnosti na
območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih.
(5) Ohranjajo se naravne vrednote (v nadaljnjem besedilu: NV) in preprečuje zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter
ohranitev ravnovesja na ekološko pomembnih območjih.
(6) Za zagotovitev nemotenega prehajanja živali preko
cestne infrastrukture pri prenovi ali širjenju prometne infrastrukture se zagotovijo ustrezni prehodi dvoživk (Izlake, Mlinše,
Zagorje ob Savi).
(7) Pri urejanju okolice objektov, na varovanih območjih
se v čim večji meri ohranjajo travniške površine. Za zelenice
se uporabljajo izključno mešanice semen avtohtonih vrst trav.
(8) Ohranjajo se gozdovi, ki so razglašeni za varovalne
gozdove in za gozdove s posebnim namenom ter območja
gozdov, kjer so socialne funkcije poudarjene na 1. stopnji
oziroma jih lokalna skupnost razglasi za gozdove s posebnim
namenom.
(9) V gozdni rob naj se ne posega. Pri načrtovanju lokacij
novih objektov naj se upošteva oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Podrast naj se v celoti ohrani, prav tako linijski
objekti (živice ipd.).
(10) Pri osvetljevanju objektov, ki se nahajajo na območju
pojavljanja malega podkovnjaka naj se uporabijo svetila s čim
manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji. Namestitve
novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na
minimum.
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(11) V pasu 5,0 m od vodotoka naj se ohranja obstoječe
stanje. V tem pasu naj se ne postavlja objektov ali kako drugače ureja območja.
(12) Pri adaptaciji ali izgradnji objektov kjer se bo uporabljal les (za fasade in ostrešja), se le-ta ne sme zaščititi s
premazi, ki škodujejo sesalcem, ampak s takimi vrstami premazov, ki tem organizmom ne škodujejo (dovoljeni so pripravki
na osnovi piretroidov).
(13) Sanacija območja pridobivalnega prostora rjavega
premoga naj se izvede sonaravno. Za pogozditev naj se uporabijo lokalno avtohtone drevesne vrste.
(14) Kolikor se pri umestitvi hidroelektrarn v prostor izkaže, da bodo hidroelektrarne fizično ali z vplivnim območjem
posegale v varovano območje, bo potrebno izdelati presojo
sprejemljivosti.
85. člen
(varstvo naravnih vrednot)
(1) V izogib vplivu na NV Medija posegi na vodno zemljišče (npr. poseka dreves in zarasti na brežinah) ali omejitev
dostopa do vodotoka (npr. postavitev ograje) niso dovoljeni.
Potok Medija na območju naselij Zagorje ob Savi in Kisovec se
ureja sonaravno. Utrdijo se le bregovi, dno struge se ohrani v
naravnem stanju. Potokov se v nobenem primeru ne kanalizira.
V primeru poplavne ogroženosti se mora obstoječe stanje ohraniti. Regulacija struge NV Medija ni dovoljena oziroma se izvaja
v urbanem območju s pozitivnim soglasjem pristojnih institucij.
(2) Pri regulaciji NV Kotredeščice je potrebno ohraniti
morfološke značilnosti naravno ohranjenih vodotokov (sonaravna regulacija).
(3) Za zagotavljanje varstva vodnih organizmov je potrebno pri regulaciji strug vodotokov upoštevati pogoje glede
varstva voda tega odloka.
(4) Za zavarovanje NV Čemšeniška planina se upoštevajo
ukrepi, podani za pSCI Čemšeniška planina po tem odloku.
86. člen
(območja pričakovanih naravnih vrednot)
(1) Za posege povezani z manj obsežnimi zemeljskimi
deli kot so izkopi za individualne stanovanjske hiše, greznice,
bazne postaje in podobno je potrebno investitorja seznaniti
z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS
za varstvo narave.
(2) Za posege pri zemeljskih delih v kmetijstvu kot sta
oranje in rigolanje na območjih, kjer se fosilni ostanki pričakujejo v plasteh blizu površja se omogoči pristojni območni
enoti Zavoda RS za varstvo narave spremljanje stanja med
izvajanjem zemeljskih del.
(3) Če investitor oziroma izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej obvesti pristojno območno
enoto Zavoda RS za varstvo narave. Ta pripravi usmeritve, ki
vključujejo dokumentiranje in ovrednotenje območja oziroma
potencialne naravne vrednote, oceno ogroženosti ter predlog
ukrepa varstva (in–situ ali ex–situ varstvo, pogodbeno varstvo,
skrbništvo, zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev).
(4) Novo odkrite NV se varuje glede na zvrst in tip NV
in glede na tip posega, na osnovi katerih strokovna služba
izbere najprimernejši način varovanja. V primerih, ko ni možno
zagotoviti niti in–situ niti ex–situ varstva, se zagotovi natančno
evidentiranje in dokumentiranje območja najdbe izjemnih geoloških fenomenov.
87. člen
(varstvo habitatnih tipov)
(1) Habitatni tipi (v nadaljnjem besedilu: HT) se ohranjajo
v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih
habitatnih tipov načrtujejo in izvajajo na način, da je njihov
neugoden vpliv čim manjši. Posegi in dejavnosti na območjih
iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v obsegu da
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se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, da se v kar največji možni
meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni
procesi ali ustrezna raba.
(2) V gozdni rob naj se ne posega. Pri načrtovanju lokacij
novih objektov naj se upošteva oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Podrast naj se v celoti ohrani, prav tako linijski
objekti (živice ipd.).
(3) Za habitatni tip ilirski bukovi gozdovi se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozdnih habitatnih
tipov. Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna
in javna infrastruktura se izvajajo na način in v obsegu, ki ne
ogrožajo habitatnega tipa. Pri gradnji javne infrastrukture se
prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji. Posege, ki mejijo
na območja HT Ilirski bukovi gozdovi je potrebno načrtovati
tako, da ostane obstoječi gozdni rob ohranjen, pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost
objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino
odraslega gozdnega sestoja. Za varovanje habitata črtastega
medvedka in malega podkovnjaka naj se pri načrtovanju lokacij
novih objektov na vseh območjih Natura upošteva oddaljenost
objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino
odraslega gozdnega sestoja. Podrast naj se v celoti ohrani,
prav tako linijski objekti (živice ipd.).
(4) Na območju habitatnega tipa javorovih, jesenovih,
brestovih in lipovih gozdov v grapah in na gruščnatih pobočjih
se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje habitatnega tipa.
88. člen
(varstvo ekološko pomembnih območij)
(1) Pri posegih na ekološko pomembno območje (v nadaljnjem besedilu: EPO) Zasavsko hribovje, se upoštevajo
usmeritve za SPA Posavsko hribovje – ostenje.
(2) Pri posegih na EPO Kum, Kandrše, in Čemšeniška
planina se upoštevajo usmeritve za pSCI posameznega varstvenega območja.
89. člen
(varstvo predlaganih ekološko pomembnih območij)
(1) Za predlagano ekološko pomembno območje Loke
(p–1) velja, da se posegov, ki spreminjajo vodni režim in kemizem tal območja, ne sme izvajati. Vode se ne sme onesnaževati, obstoječe dejavnike onesnaževanja se zmanjšuje.
(2) Košnja se izvaja tako, da je ugodna za rastline in
živali in na način, da se živali lahko umaknejo. Paša se izvaja
na ekstenziven način. Kmetijske površine se gnoji čim manj in
to na tradicionalen način s hlevskim gnojem, vnos mineralnih
gnojil in gnojevke se zmanjša oziroma ne uporablja. Škropiva
se uporablja čim manj.
(3) Travnike se ohranja, ne požiga in ne nasipava.
90. člen
(varstvo posebnih varstvenih območij – območij
NATURA 2000)
(1) Na območje Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov (tujerodne
in gensko spremenjene vrste lahko spremenijo strukturo habitatov, kar posledično pomeni izgubo habitatov kvalifikacijskih
vrst).
(2) SPA Posavsko hribovje:
Plezanje in letenje z jadralnimi padali se uredi in usmerja
stran od gnezditvenih območij planinskega orla in sokola selca. Izvajanja posegov ter opravljanja dejavnosti se prilagodi
življenjskim ciklom živali (gnezditveno obdobje sokola selca: od
1. marca do 1. junija, planinskega orla: 1. januarja do 1. julija).
Na gnezditvenih območjih obeh vrst se v obdobju gnezdenja
in vzreje mladičev ne opravlja sečnja, rekreacija in plezanje v
radiu 200 m od gnezdišč ter ne izvaja zračnih športov vsaj na
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razdaljo 500 m od gnezda. Na območju se ne postavlja pticam
nevarnih daljnovodov. Na območju naj se ne gradi potencialno
škodljivih objektov velike infrastrukture. Upoštevajo se varstvene usmeritve za habitatni tip gozdovi rdečega bora.
(3) pSCI Kum:
Pri osvetljevanju objektov, ki se nahajajo na območju
pojavljanja malega podkovnjaka naj se uporabijo svetila s čim
manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Čas izvajanja posegov na cerkvenih strehah in podstrešjih se prilagodijo
življenjskim ciklom netopirjev (med 1. oktobra do 1. aprila).
Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.
Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj
se omeji na minimum. Pri uporabi lesa za adaptacije ali izgradnje objektov na pSCI Kum, se ne sme zaščititi s premazi, ki
škodujejo sesalcem, ampak s premazi, ki tem organizmom ne
škodujejo. Geomorfoloških značilnosti površja se ne spreminja.
Ohranja se gozd in travnate površine. Ne izvaja se večjih posegov v gozd. Izvaja se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno
sestavo. V podrasti se ohranja grmovni in zeliščni sloj. Ohranja
se strukturiran gozdni rob in gozdne jase. Vodotokov se ne
zasipava in regulira, brežin se ne utrjuje. Obrežne vegetacije
se ne obsekuje ali kakorkoli uničuje. Na območju pojavljanja
močvirskega krešiča naj se v pasu 5,0 m od vodotoka ohranja
obstoječe stanje. V tem pasu se ne postavlja objektov ali kako
drugače ureja območja. Ohranjajo se vlažni gozdovi ob vodotokih in razmerje med travniškimi in gozdnimi površinami. Upoštevajo se varstvene usmeritve za habitatne tipe ilirski bukovi
gozdovi, evropski gozdovi rdečega bora in javorovi, jesenovi,
brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na gruščnatih pobočjih.
(4) pSCI Kandrše:
Poseganje v gozdni rob, ki je primeren habitat za črtastega medvedka na območju pSCI Kandrše ni dovoljeno. Za
osvetljevanje naselij in objektov na območju pSCI Kandrše, ki
se nahajajo na območju pojavljanja malega podkovnjaka, je
potrebno uporabiti svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe
(npr. halogenska svetila). Čas izvajanja posegov na cerkvenih
strehah in podstrešjih se prilagodijo življenjskim ciklom netopirjev (od 1. oktobra do 1. aprila). Posamezni objekti morajo
imeti svetila opremljena s senzorji. Namestitve novih obcestnih
svetilk izven strnjenih naselji se omeji na minimum. Pri uporabi
lesa za adaptacije ali izgradnje objektov na pSCI Kandrše, se
ne sme zaščititi s premazi, ki škodujejo sesalcem. Ohranja se
strukturiran gozdni rob. Ohranjajo naj se gozdne in travnate površine. Izvaja naj se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno
sestavo. Vodotokov naj se ne zasipava in regulira: brežin naj
se ne utrjuje. Upoštevajo se tudi varstvene usmeritve za ilirske
bukove gozdove.
(5) pSCI Čemšeniška planina:
Poseganje v gozdni rob na območju pSCI Čemšeniška
planina ni dovoljeno zaradi zavarovanja črtastega medvedka.
Ohranja naj se strukturiran gozdni rob, gozdne jase. Geomorfoloških značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd.) se
ne spreminja. Ohranjajo se gozdne in travnate površine. V
podrasti naj se ohranja grmovni in zeliščni sloj. Izvaja se raba,
ki ohranja travišča in njihovo vrstno sestavo, paša pa se izvaja
na ekstenziven način. Pri urejanju okolice objektov, na območju pojavljanja travniškega postavneža naj se v čim večji meri
ohranjajo travniške površine. Za zelenice naj se uporabljajo
izključno mešanice semen avtohtonih vrst trav. Upoštevajo
se varstvene usmeritve za ilirske bukove gozdove navedene
v 84. členu.
2.4.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin
91. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov, rekonstrukciji ter spremembi namembnosti obstoječih objektov je potrebno upoštevati predpise
za varstvo zraka in zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo
prekoračene dovoljene vrednosti emisij.
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(2) Učinkovito varstvo zraka na območju občine se izvaja
predvsem z uporabo obnovljivih virov energije, načrtovanjem
in izvajanjem skupinskega ogrevanja, z zmanjšanjem emisij in
toplogrednih plinov v zrak in učinkovito rabo energije v stavbah.
(3) Zagotavljati je potrebno racionalno rabo energije, z
uporabo ekološko sprejemljivih goriv.
92. člen
(varstvo voda)
(1) Upoštevati je potrebno varovanje priobalnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča pri Savi je 15 m od
meje vodnega zemljišča oziroma zunaj območja naselja najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča, pri ostalih vodotokih
pa 5,0 m od meje vodnega zemljišča.
(2) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno
soglasje.
(3) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na
vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih
in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki:
– bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta,
– ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,
– ne poslabšuje stanja voda,
– omogoča izvajanje javnih služb,
– ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost
od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(4) Upoštevati je potrebno obstoječe projektne rešitve in
študije, izdelane za ureditve obstoječih vodotokov in zadrževalnikov naplavin, ki so dostopne pri pristojnem organu.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen, ko gre za: gradnjo objektov javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe,
ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje
narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, gradnjo objektov, namenjenih obrambi države,
zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju
nalog policije.
(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: ogrožali stabilnost
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in
plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(7) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod
ob vodnem dobru. Dostope do vode se sme urejati le z javnih
površin.
(8) Pred izgradnjo hidroelektrarn je potrebno urediti čiščenje odpadnih vod (komunalnih in tehnoloških vod) iz zaledja
akumulacijskega bazena hidroelektrarn.
(9) Urejanje vodotokov je potrebno izvajati izključno na
sonaraven način, z uporabo avtohtonega materiala.
(10) Preprečuje se onesnaževanje voda.
(11) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano
pretovarjati nevarne snovi ter odlagati ali pretovarjati odkopan
ali odpadni material ter pranje vozil.
(12) Uporablja se brezhibne delovne stroje in transportno
mehanizacijo. V primeru izlitja goriva iz transportnih vozil, delovnih strojev in ostale mehanizacije na območju vodovarstvenega pasu, je potrebno zagotoviti takojšnjo ustrezno sanacijo
tal.
(13) Za utrjevanje brežin naj se uporabljajo kamnite zložbe in ne kamen v betonu. V primeru utrjevanja brežin s kamenjem, naj se puščajo zemeljski žepi, kamor se lahko zasadi
avtohtona vegetacija.
(14) V primeru betoniranja v strugah vodotokov je potrebno preprečiti, da bi se betonske odplake izcejale v vodo.
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(15) Z gradbenimi stroji naj se ne posega v vodni prostor,
oziroma le kolikor je to nujno potrebno.
(16) Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v času izvajanja
posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje
voda. Lokacije začasnih deponij naj bodo vsaj 300 m od roba
vodnega telesa.
(17) Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov
gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno
deponijo, saj v času gradnje in po njej ne sme prihajati do odlaganja kakršnih koli materialov, ki se uporabljajo pri gradnji, ali
onesnaženja vode s kakršnokoli snovjo z območja delovišča,
ki je strupena za ribe. Dela naj bodo načrtovana in izvedena
tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega
prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst,
v primeru potrebnega betoniranja, je potrebno preprečiti, da bi
se betonske odplake izcejale v vodo, ker so za ribe strupene.
(18) Neposredno odvajanje neočiščenih odpadnih voda v
vodotoke je prepovedano.
(19) Na vseh vodotokih je potrebno ohranjati obstoječe
ekološko-morfološko stanje.
(20) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje in
uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(21) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa obvodna
vegetacija.
(22) Posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotovi nemotena migracija rib in ohranjen obstoječi vodni režim.
(23) Na mestih, kjer bodo podporni zidovi in obrežna zavarovanja pod vodo, naj bodo med skalami čim globlje razpoke,
ki bodo služile za skrivališča rib in drugih vodnih organizmov.
(24) Vsaj 14 dni pred začetkom ureditev na vodotokih je
potrebno obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja
o začetku gradnje, da izvede izvedbo intervencijskega odlova
rib na predvidenem delu posega oziroma predelu. V primeru
etapnosti del, izvajalec z ribiško družino sprotno usklajuje potrebno število ponovnih intervencijskih odlovov.
(25) Posege v vodotokih se načrtuje izven glavne sezone drstenja (od 1. julija do 15. oktobra). Vsak poseg v ribiški
okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, da se v največji
možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti,
starostne strukture in številčnosti, ohranja biocenoza ribjih vrst,
struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju, ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke
lastnosti in raznolikost vodotokov. Ohranja se tudi naravna
osenčenost oziroma osončenost struge in brežin.
(26) Utrjeno brežino na vodotokih, se zgradi v izrazito neporavnani obliki, da se lahko ob bregu ustvari primeren prostor
kot ribja skrivališča.
93. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Za posege v vodovarstvena območja zavarovanih
vodnih virov je potrebno upoštevati Pravilnik o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja in predpise s področja
varovanja voda.
(2) V vodovarstvenem območju se upoštevajo prepovedi,
omejitve in zaščitni ukrepi na podlagi predpisov iz prvega odstavka tega člena.
(3) Na območjih varstvenih pasov varovanja pitne vode,
v skladu z Odlokom o varovanju vodnih virov za oskrbo s pitno
vodo, ni dovoljeno gnojenje tal z odplakami in odpadki ter uporabljati strupenih fitofarmacevtskih sredstev.
94. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem okolja)
(1) Pri načinih osvetljevanja je potrebno upoštevati predpise s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem. Moč
svetil na sme presegati mejnih vrednosti z veljavnimi predpisi o
varstvu pred svetlobnim onesnaževanjem.
(2) Letna poraba vseh svetilk, ki so na območju občine
vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin (v
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upravljanju občine), izračunana na prebivalca v občini, ne
sme presegati predpisanih vrednosti. Prepovedana je uporaba
svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali
premikajočih, če so usmerjeni proti nebu.
(3) Pri osvetljevanju objektov, ki se nahajajo na območju
pojavljanja pSCI Kum in pSCI Kandrše naj se uporabijo svetila
s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila).
Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.
Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj
se omeji na minimum.
95. člen
(varstvo tal)
(1) Obstoječa, neustrezno urejena odlagališča odpadkov,
ki so lahko potencialni vir onesnaženja ali motenj v prostoru, se
mora prioritetno sanirati (pozitiven in trajen vpliv).
(2) Ravnanje z odpadki se izvaja v skladu z občinskim
odlokom.
2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
96. člen
(splošni pogoji)
(1) Pri posegih na ogrožena območja se upoštevajo omilitveni ukrepi po tem odloku, pogoje veljavnih predpisov in priporočila iz študij, ki obravnavajo posamezna področja ogroženosti
v prostoru občine.
(2) Pri posegih na območja z omejitvami se od investitorja
zahteva, da pred vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za
nameravani poseg obvezno pridobi strokovno mnenje geologa
oziroma hidrologa, v skladu z veljavnimi predpisi s teh področij.
97. člen
(zaščita pred poplavami)
(1) Izvajanje dejavnosti v območjih poplav se vrši glede
na razred nevarnosti. Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti,
ki imajo lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev v povezavi
z ogroženostjo zaradi poplav in z njimi povezane erozije, so
določeni v skladu z veljavnimi predpisi s teh področij.
(2) Za predviden poseg v poplavno območje, mora investitor, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, s
strokovnimi podlagami dokazati, da je možno območje urediti
tako, da bo poplavna varnost objekta zagotovljena in da poseg
v prostor ne bo povečal poplavne ogroženosti območja.
(3) Dovoljeni posegi v vplivnem območju vodotokov in
hudourniških strug ter za vse posege v zaledne površine zbirnih
območij vodotokov oziroma posege, ki bi lahko vplivali na vode
ali vodni režim, je potrebno predhodno upoštevati zahtevane
pogoje ter pridobiti vodno soglasje.
(4) Na poplavnih območjih se morajo upoštevati naslednji
pogoji:
– Posegi so dopustni le na podlagi projektnih pogojev in
soglasja.
– Poplavne površine se ohrani kot retenzijska območja,
kjer se bo voda ob večjih neurjih začasno razlila in bo s tem
zmanjšana nevarnost poplavljanja naseljenih območij, zagotovi
se omejeno gospodarjenje s prostorom, ekstenzivno kmetijsko
proizvodnjo na travnikih in pašnikih.
– Vsi objekti (mostovi, prepusti), ki bodo prečkali vodotoke
morajo imeti elemente za varen pretok pričakovanih visokih
voda (Q max) in morajo biti dimenzionirani v skladu z vodnim
soglasjem.
– Za odvod meteornih voda s komunikacij naj cevni prepusti ne bodo premera manjšega od 0,5 m, vode iztokov pa
naj se v načelu izlivajo v ustaljene jarke. Sicer pa morajo biti
iztoki formirani tako, da ne koncentrirajo iztočnih voda, ampak
jih razpršijo.
– Kjer pričakujemo večjo koncentracijo hudournih voda,
naj bodo cevni prepusti preko hudourniških strug izvedeni
brez vpadnih jaškov, vtoki pa formirani v obliki drče. Pri večji
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prodonosnosti je potrebno razmisliti o izgradnji odgovarjajočih
usedalnikov naplavin.
– Nivelete in tlorisne rešitve mostov in prepustov morajo
biti usklajene z navezavo hudourniških strug s tokom in proti
toku.
– Pri projektiranju komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane horizontalne in vertikalne medsebojne odmike.
Vsi objekti in trase raznih vodov morajo biti odmaknjene od
vrha neurejene brežine struge: vodotoka 1. reda v naselju vsaj
15 m ali vsaj 40 m zunaj naselja in pri vseh ostalih vodotokih
vsaj 5,0 m, v konkavah pa vsaj 10,0 m. Pri prečkanju vodov
(kablovodov, cevovodov) preko neurejenih hudourniških strug
je potrebno položiti le-te tako, da je teme vodov položeno
minimalno 1,5 m pod obstoječo niveleto struge, zavarovani pa
morajo biti tako, da jih hudourne vode ne morejo odkriti ali poškodovati. Po položitvi je potrebno v strugi vzpostaviti najmanj
prvotno stanje, z gradnjo načete brežine struge pa je potrebno
zaščititi (kamnita obloga, kamnomet, zatravitev, zasaditev). Za
posamezno prečkanje vodotoka je potrebno pridobiti pogoje in
vodno soglasje pristojnega organa za vode.
– V pasu vodotoka 1. reda v naselju vsaj 15 m ali vsaj
40 m zunaj naselja in pri vseh ostalih vodotokih vsaj 5,0 m, v
konkavah pa vsaj 10,0 m, ni dovoljeno postavljati nobenih začasnih objektov ali deponirati materiala, ta pas mora biti stalno
prehoden za vzdrževanje vodotoka.
– Zasipavanje strug s kakršnimkoli materialom ni dovoljeno.
(5) Na poplavnih območjih so v naseljih, kjer ni določena
opozorilna karta poplavne ogroženost, določena območja, v
katerih ni dovoljena gradnja novih in dozidava obstoječih stavb,
dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na
razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Naselja oziroma
enote urejanja z omejitvijo so navedene v določilih PIP.
(6) Pri dovoljenih posegih na območja poplav in erozije, ki
so opredeljena z razredom poplavne nevarnosti, velja obvezno
upoštevati pogoje iz vodnega soglasja.
(7) Celoviti omilitveni protipoplavni ukrepi bodo natančneje določeni s sprejetjem posameznih DPN ali OPPN oziroma za
posamezna hidrogeografska območja ali za vodnogospodarsko
smiselne zaključene dele.
98. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) V primeru, da so ureditve predvidene na erozijsko
ogroženem območju, je potrebno izdelati strokovno geomehansko mnenje in geotehnično poročilo za celoten OPPN oziroma
za celotno območje urejanja. Poleg tega je potrebno strokovno
poročilo izdelati tudi za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za posamičen objekt.
(2) Umeščanje objektov na erozijsko ogrožena območja
v izogib varovanja zdravja in premoženja ljudi ni priporočljivo.
Investitor si mora obvezno pridobiti pozitivno geomehansko
mnenje.
(3) 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: graditi terase in
izvajati posege, 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 gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje
plazenje zemljišč.
(4) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– izvajati goloseke 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, mineralnih surovin,
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– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozijskih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom in
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in vlečenje lesa.
99. člen
(pogojno stabilna območja)
(1) Za vse posege v slabo stabilna in potencialno plazljiva območja, je potrebno predhodno pridobiti geomehansko
mnenje in geotehnično poročilo ter pri izvedbi novogradenj ali
drugih posegov v prostor strogo upoštevati geomehanske in
geološke smernice.
(2) Upravljavci in uporabniki so dolžni pred zasipavanjem
razmočenih zemljišč odvesti talne vode, pobočne kotanje pa
drenirati in izravnati tako, da voda ne bo mogla zastajati in
zamakati zemljišča.
(3) Brez varstvenih posegov ni dovoljeno:
– preusmerjanje voda z okoliških na potencialno labilna
zemljišča,
– zadrževanje voda, izvedba teras in drugi načini obdelovanja, ki bi pospešili zamakanje zemljišča,
– poseganje, ki bi povzročilo dvig gladine talnice (gradnje
nepropustnih podpornih in opornih objektov),
– prerazporeditev zemeljskih gmot ali druge dodatne
obremenitve in
– odstranjevanje tistih grmovnih in drevesnih vrst, ki omejujejo površinsko plazenje zemljišč.
(4) Na zavarovanih območjih varovalnih gozdov je potrebno upoštevati določila odlokov in čim prej zavarovati po
gozdnogospodarskih načrtih predlagane gozdove za varovalne z namenom varovanja pred erozijo, snežnimi plazovi in
zasipavanjem, ohranitve tal in naravne vegetacije ter krepitev
varovalnih funkcij gozda.
(5) Sanacija labilnih in plazljivih terenov ter strmih nestabilnih pobočij, njihovo pravilno odvodnjavanje se mora obvezno
izvajati v skladu z geomehanskim mnenjem, z izbiro nagibov
brežin usekov in nasipov naj se zagotovi njihova varnost,
njihovi vrhnji obronki naj bodo primerno zaobljeni – radij v
usekih najmanj 5,0 m, morebitno drevje pa na primerni razdalji
odstranjeno (preprečitev izruvanja drevja zaradi vetra, snega).
2.4.5 Pogoji glede geotehničnih značilnosti zemljišč
100. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Območje občine je v VII. coni potresne ogroženosti.
Objekti morajo biti protipotresno grajeni, v skladu s pogoji, ki
veljajo za območje s potresno ogroženostjo 7. stopnje po MSC
lestvici.
(2) Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti
objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni. Pri gradnji
zidanih objektov se priporoča ojačitev prve armirano betonske
plošče.
(3) Na območju občine ni poselitve, ki bi presegala zgostitev 5.000 prebivalcev na enem mestu, zato ni potrebno določiti
posebnih območij za obvezno gradnjo zaklonišč.
2.5. Pogoji glede varovanja zdravja
2.5.1 Pogoji glede higienskih in zdravstvenih zahtev
101. člen
(osončenje)
(1) Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih se zagotovi
minimalno zahtevano osončenje, skladno z veljavnimi pravilniki
o načrtovanju objektov.
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(2) Minimalen čas potrebnega osončenja bivalnih (stanovanjskih) prostorov je:
– v zimskem solsticiju 2 uri,
– v poletnem ekvinokciju 3 ure in
– v poletnem solsticiju 5 ur na dan.
(3) Minimalen čas potrebnega osončenja bivalnih prostorov ni potrebno upoštevati pri obstoječih stanovanjskih objektih
v starih mestnih jedrih.
102. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Za zmanjšanje hrupa pri vseh virih hrupa, je odgovoren povzročitelj hrupa.
(2) Pri prometnicah in ostalih posegih v prostor se upošteva veljavne prepise s področja kazalcev hrupa v okolju.
(3) Varstvo pred hrupom v občini je opredeljeno na podlagi posameznih območij podrobnejše namenske rabe prostora
oziroma enot urejanja. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju.
(4) I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih, ki potrebujejo povečano varstvo pred
hrupom – varovalni gozd.
(5) II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni
dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja
hrupa:
– S – območja stanovanj (predeli čistih stanovanjskih
površin, stanovanjskih površin za posebne namene in površine
počitniških hiš) in
– BT – površine za turizem.
(6) III. stopnja varstva pred hrupom je določena za območja podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– S – območja stanovanj (predeli stanovanjskih površin s
kmetijskimi gospodarstvi),
– A – območja razpršene poselitve,
– C – območja centralnih dejavnosti (predeli z družbeno
infrastrukturo: vzgoja, izobraževanje, šport, zdravstvo, kultura,
javna uprava, opravljanje verskih obredov),
– Z – območja zelenih površin (površine za rekreacijo in
šport, parki in pokopališča) in
– V – območja površinskih voda.
(7) IV. stopnja varstva pred hrupom je določena na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb
z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko
bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– I – območja proizvodnih dejavnosti,
– P – območja prometnih površin,
– E – območja energetske infrastrukture,
– O – območja okoljske infrastrukture,
– VI – območja vodne infrastrukture,
– K1 in K2 – območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč in
– G – območja gozdov (razen varovalnih gozdov).
(8) V IV. stopnji varstva pred hrupom je potrebno vse
obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji
za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(9) Na območjih, ki se urejata z veljavnimi prostorskimi
akti (ZS 10 in ZS 13), ni dovoljeno umeščati novih objektov in
naprav, ki povzročajo hrup in emisije v zrak, neposredno na
sosednje stanovanjske objekte (S). Torej za ti območji velja
III. stopnja varstva pred hrupom.
(10) Hrupne dejavnosti se lahko umeščajo samo v območja s IV. stopnjo varstva pred hrupom.
(11) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte, ki so v varovalnih pasovih javnih cest, se mora
načrtovati zaščito pred hrupom (npr. primerna zasteklitev in
izbira fasad ipd.).
(12) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih
dogodkov se za začasno čezmerno obremenitev okolja s hru-
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pom pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ ali
ministrstvo. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali
drugih dogodkov v nobenem primeru ne sme presegati kritičnih
vrednosti, predpisanih v veljavni uredbi.
(13) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga
prometna infrastruktura, upravljavec teh virov hrupa zagotovi
izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča
čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
(14) Pred kategorizacijo vzletišča in širitvijo zmogljivosti oziroma prekategorizacijo v helioport je potrebno preveriti
obstoječo obremenitev ter oceniti sprejemljivost predvidene
kategorizacija vzletišča Ruardi, saj lahko pomeni večje število
vzletov in drugačna vrsta zračnega prometa večjo obremenitev
okolja s hrupom in s tem možnost preseganja mejnih vrednosti
za posamezno območje varstva pred hrupom. Za vzletišče
oziroma helioport je potrebno izdelati strokovno oceno vpliva
hrupa na okolje in jo posredovati občini.
(15) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene s posebnimi predpisi.
103. člen
(elektromagnetno sevanje)
(1) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave
objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje
ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih daljnovodov se predloži dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju (EMS). Gradnje novih stanovanjskih objektov
v elektroenergetske koridorje niso možne.
(2) Za zaščito pred prekomernim EMS je potrebno, pred
izdajo gradbenih dovoljenj za visokonapetostne daljnovode in
transformatorske postaje ali drugih naprav z viri sevanja, izvesti
meritve na osnovi področne zakonodaje in podzakonskih aktov.
(3) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitve dejavnosti, ki so vir EMS, ne sme presegati obremenitev okolja, ki
jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju. Za gradnjo objektov, ki so viri EMS je
potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje
pristojne službe.
(4) Za varovanje zdravja pred vplivom EMS se pri novogradnji ali rekonstrukciji objekta ali naprave, ki je vir EMS
upošteva minimalne odmike, ki so določeni v veljavnih predpisih. Pri načrtovanju novih stanovanjskih območij v prostor se
zagotovi minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri
elektromagnetnega sevanja in novimi objekti.
(5) Nove energetske in komunikacijske vode se načrtuje
v podzemnih vodih, kolikor trasa ne poteka preko arheološke
dediščine.
(6) Pri načrtovanju novih dejavnosti v prostor je potrebno
zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri
EMS in novimi objekti. Upoštevan mora biti takšen odmik od virov elektromagnetnega sevanja, da efektivne vrednosti poljske
jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod vrednosti,
določene za I. in II. območje po veljavnem predpisu o EMS.
(7) Upoštevan mora biti odmik od virov EMS (upoštevanje
varovalnih pasov energetske infrastrukture), da efektivne vrednosti poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo
pod vrednosti, določene za I. in II. območje o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(8) Znotraj elektroenergetskih koridorjev daljnovoda se,
v skladu z Uredbo o EMS v naravnem in življenjskem okolju,
spremeni obstoječa nezazidana I. območja varstva pred sevanjem, v II. območja varstva pred sevanjem. V varovalnem pasu:
– za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m
desno od osi DV) oziroma
– za napetostni nivo 400 kV: 80 m (40 m levo in 40 m
desno od osi DV),
ni možno umeščati stanovanj. Za manjše vire EMS niso potrebni odmiki zaradi varovanja zdravja.
(9) Pred izbiro lokacije in postavitvijo bazne postaje mobilne telefonije se zahteva pridobitev strokovnega mnenja z
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izračunom sevalnih obremenitev baznih postaj izbranega sistema (ocena o vplivih elektromagnetnih sevanj baznih postaj
na okolje).
(10) Obstoječe vire sevanja, na območju poselitve se
sanira z vkopavanjem.
2.5.2 Pogoji glede tehničnih zahtev objektov
104. člen
(pogoji glede dostopa do objektov funkcionalno
oviranim osebam)
Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno
oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in
komunikacijskih ovir, oziroma je potrebno pri načrtovanju upoštevati veljavne predpise s teh področij.
105. člen
(požarno varstvene zahteve)
(1) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise,
ki urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je potrebno
zagotoviti: odmike med objekti, prometne in manipulacijske
poti, površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno
oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Na območjih brez hidrantnega omrežja, je potrebno
zagotoviti bazene ali druge ureditve, s katerimi se zagotovi
zadostna količina vode za gašenje.
(3) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoze do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
(4) Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno v skladu
z veljavno zakonodajo upoštevati:
– v skladu z veljavnimi predpisi se zagotovi minimalne
odmike med objekti,
– vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop za intervencijska vozila,
– ustrezno širino dovoznih cest, parkirišča in dvorišča
ob objektih morajo biti namenjena tudi prometnim in delovnim
površinam za intervencijska vozila,
– v projektni dokumentaciji za objekte in zunanje površine
je potrebno upoštevati površino za gasilce na zemljišču,
– smernice za varen umik ljudi in premoženja – evakuacijske poti se prikažejo v projektni dokumentaciji in
– za zagotovitev zadostne vode za gašenje je potrebno
upoštevati določila o oskrbi s pitno vodo v 15. členu tega odloka.
106. člen
(učinkovita raba energije)
Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb
je potrebno zagotoviti energetsko učinkovitost objekta, objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjevati tehnične
zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja,
hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave
ter ostale pogoje predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v
stavbah. V skladu s tem se zagotovi predpisano količino moči
z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali
več virov v lastnih napravah ali s priključkom na naprave zunaj
stavbe. Lastne naprave se vgradi v sklopu obstoječih objektov
ali kot prosto stoječe objekte ob upoštevanju prostorskih, okoljskih in kulturnovarstvenih pogojev.
3. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP)
3.1. Naselja in odprti prostor
3.1.1 Lokalna središča
Čemšenik – ČE, Mlinše – ML, Podkum – PO,
Šentlambert – ŠL
107. člen
(ČE 1, ML 1, PO 1/1, ŠL 1/1, ŠL 1/2)
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1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne namene (samo domovi, skupnosti za odvajanje odvisnosti,
begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno)
– 121 Gostinske stavbe
– 1220 Upravne in pisarniške stavbe
– 1230 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (vse, razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic)
– 1242 Garažne stavbe
– 12510 Industrijske stavbe in skladišča (samo delavnice)
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti
Opravljanje dejavnosti je možno pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta,
– parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti, se zagotovi na parceli
namenjeni gradnji in
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve.
V stanovanjskih objektih je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev. Za opravljanje dejavnosti je lahko namenjeno največ 50 % neto tlorisne
površine objekta.
Dopustne dejavnosti:
– 01 Kmetijska proizvodnja
– 10 Proizvodnja živil
– 11 Proizvodnja pijač
– 13 Proizvodnja tekstilij
– 14 Proizvodnja oblačil
– 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
– 16 Obdelava in predelava lesa itd.
– 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
– 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
– 24 Proizvodnja kovin
– 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov itd. (vse, razen galvanizacije)
– 26 Proizvodnja računalnikov itd.
– 27 Proizvodnja električnih naprav
– 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav (vse, razen galvanizacije)
– 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
– 31 Proizvodnja pohištva
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
– 41 Gradnja stavb
– 42 Gradnja inženirskih objektov
– 43 Specializirana gradbena dela
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
– 49 Promet in skladiščenje
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 58 Založništvo
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
– 63 Druge informacijske dejavnosti
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 75 Veterinarstvo
– 77 Dajanje v najem in zakup (samo 77.210 in 77.220)
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Dopustni nezahtevni
in enostavni objekti

2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
zahtevni objekti
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– 78 Zaposlovalne dejavnosti
– 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 85 Izobraževanje
– 86 Zdravstvo (vse razen bolnišničnih zdravstvenih dejavnosti)
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: samo 90.030
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
– 94 Dejavnost članskih organizacij
– 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Nezahtevni objekti:
– Vsi nezahtevni objekti.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti),
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti,
– začasni objekti,
– vadbeni objekti,
– spominska obeležja in
– urbana oprema.

– Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi,
dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
– Glede odmikov se upoštevajo skupni pogoji.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
Največ 0,50.
Tlorisni gabariti
Obsega največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt z dozidavami ne sme
preseči:
– stanovanjski objekti
12 m x 18 m in
– nestanovanjski objekti
16,5 m x 25 m
Višinski gabariti
Stanovanjski objekti in nestanovanjski objekti so višine K + P + M.
Stanovanjski objekti brez kleti in brez kolenčnega zidu imajo poleg pritličja lahko še eno etažo.
Ne glede na navedene vertikalne gabarite, najvišja absolutna višina objekta, merjena od kote
urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m, oziroma ne smejo biti višji od
najvišjega objekta iste vrste.
V prostoru je lahko vidna le ena fasada kletne etaže objekta.
Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren.
Kolenčni zid v mansardi je višine največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešin od 35° do
45°.
– Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5˚ za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino
manjšo od 30 m2 in nimajo mansarde.
– Barva kritine naj se prilagodi obstoječi (npr. temno siva, rjava ali opečna). Kritina na frčadah je
identična osnovni kritini objekta.
– Za kritino je dovoljena uporaba materiala opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za
posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj).
– Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine.
– Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se
simetrično razporedijo.
– Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi
naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade
– Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zglajen omet ali fasadne obloge (les
v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s
poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata.
– Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade …), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh
usklajenih barv.
– Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih
materialov.
– Oblikovanje odprtin: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev
odprtin je potrebno uskladiti z barvo fasade.
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– Okenske odprtine so pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično.
Velikost (površina) oken je vsaj 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih ni dovoljeno
uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla.
– Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena
z osnovno barvo fasade.
Ureditve okolice
objektov

– Površine namenjene peš prometu morajo biti tlakovane. Dovoze, manipulativna dvorišča in
parkirišča se asfaltira ali tlakuje.
– Ob lokalni prometnici se lahko uredi zeleni varovalni pas. Širina zelenega varovalnega pasu, v
katerega se zasadi drevored dreves, je najmanj 2,0 m.
– Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami in le v primeru, ko to ni
mogoče, oziroma, ko se mora upoštevati smernice geotehničinega poročila, se izvede z pod/opornimi
zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih)
podpornih oziroma opornih zidov (škarp) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.
– Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitev okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice,
drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst.
– Okolica objektov naj bo urejena skladno z značilnostmi obstoječe kulturne krajine.

5. DRUGA MERILA IN POGOJI
Čemšenik: ČE 1

– Na območju kulturne krajine Čemšenik se varuje krajinsko zgradbo in prepoznavno prostorsko
podobo in procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalna raba). Varuje se tipologijo
krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (npr. kozolci).
– Upoštevati je potrebno značilno gručasto zasnovo naselja, ohraniti gručasto razporeditev objektov po posameznih terasah, objekti se morajo locirati z daljšimi stranicami in slemeni v smeri plastnic in
se prilagajati konfiguraciji terena.
– Obvezno je enotno oblikovanje streh: enak naklon strešin okoli 40°, simetrične dvokapne strehe
ter barvno usklajene kritine.
– Fasade naj bodo izvedene v zglajenem zidarskem ometu.
– Izvedba balkonov je možna le po vzdolžni fasadi, balkoni na čelnih straneh niso dovoljeni, ograje
naj bodo v leseni izvedbi z vertikalno položenimi deskami.
– Dovozne ceste morajo biti prav tako speljane po plastnicah terena.
– V delu območja novejše zazidave na vzhodu nad lokalno cesto, na vedutno izpostavljeni lokaciji,
morajo biti vsi posegi podrejeni cilju izboljšanja kvalitete tega območja – prikrivanje manj sprejemljivih
objektov v danem prostoru, dopolnilne gradnje locirane kot zaključki obstoječe skupine hiš, ob upoštevanju pogojev v prejšnjih alinejah tega člena odloka, ob vzhodni meji zasaditi skupine sadnega drevja
gručaste razporeditve.
– Obvezna je ohranitev prostih zelenih površin okoli varovanih objektov kulturne dediščine (cerkev,
stanovanjska hiša Čemšenik 12 in 10).
– Varovati je potrebno kvalitetne zaključke naselja na južnem robu kulturne terase, gozdni rob mora
ostati nedotaknjen (že načete robove se uredi in zasadi z avtohtonimi grmovnicami).

Mlinše: ML 1

– Za vse posege v dolinskem svetu ob potoku Kandrščice je potrebno predhodno preveriti možnost
posegov z izdelavo hidrološko hidravlične študije in predhodno pridobiti vodnogospodarsko mnenje, na
poplavnem območju se morajo upoštevati vodnogospodarski pogoji (glede višinske kote objektov, načina
odvodnjavanja terena, odmika od struge potoka itd).
– ML1: V varnostnem pasu 20 m levo in 20 m desno od roba brežine vzdolž vodotoka skozi naselje,
gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične
študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni
omilitveni ukrepi. Prav tako v varnostnem pasu ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
V centralnem delu naselja je potrebno za vse obnove ter novogradnje upoštevati določila tega
odloka ter značilnosti obcestne zazidave območja:
– smer slemena vzhod – zahod, enoten višinski gabarit, barvo kritine prilagoditi prevladujoči opečni barvi, obvezne so prometne ureditve (križišča, pločniki ob regionalni cesti, parkirišče) in zasaditev
drevoreda ob glavni prometnici,
– barva kritine naj se prilagodi obstoječi, obvezna je simetrična dvokapnica in
– oblikovanje novogradenj in prenove se morajo vklopiti v enotno vizualno podobo strnjenega naselja in upoštevati kontinuiteto urbanistične razmestitve stavbnega tkiva z varovanjem naselbinske vedute.

Podkum: PO 1/1

– Z izgradnjo objektov na območju centra naselja vzhodno od krajevnega urada naj se uredi osrednji zunanji trški prostor ob dendroloških objektih z obrobno gručasto zasnovo objektov. Zagotovi se
potrebno zmanjšanje negativnega vpliva visokega objekta krajevnega urada – dodatna etaža (K+P+1).
Pri novem centralnem objektu v navezavi na krajevni urad se za prikrivanje negativne dominante zasadijo avtohtona visoko rastoča drevesa na severovzhodni strani.
– Varuje se izraziti rob grajene strukture na južni terasi ter vedute na glavno dominanto cerkve, s
prepovedjo gradnje izven opredeljene ureditvene meje naselja.
– Obvezna je drevesna zasaditev jugovzhodnega roba ureditvenega območja naselja z prikrivanjem motečih novogradenj. Ob krajevni cesti na odseku med spomenikom padlim žrtvam in novo mrliško
vežico se zasadijo avtohtone grmovnice, ki se režejo do višine 1,0 m.
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– Obvezna je ohranitev zelenih površin okoli cerkve in ob lokalni cesti na vstopnem vzhodnem delu.
Za vse posege v zvezi s širitvijo pokopališča je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
(vplivno območje kulturnega spomenika – župna cerkev Sv. Lamberta in Leonova kapelica pri cerkvi).
Ohraniti je potrebno obstoječo rabo na kmetijskih zemljiščih v bližini cerkve.
– Vse posege je potrebno gabaritno in oblikovno podrediti glavni dominanti naselja – župni cerkvi.
– Posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni. Varnostni odmik objekta od gozdnega roba je od
20 do 30 m.
– V centralnem območju se zagotovi kvalitetnejši zaključek zazidave na zahodu pred kompleksom
cerkve. Z novogradnjami se zagotovi: nižji višinski gabarit (skoraj v celoti vkopana klet, pritlična etaža in
mansarda, naklon strešine 40° in opečna kritina), območje je v čim večji meri potrebno zasaditi s sadnim
drevjem visokorastočih vrst zaradi prikrivanja motečih objektov.
– Na vzhodnem območju kmečko-stanovanjske zazidave je obvezno ohraniti gručasto zasnovo
posameznih skupin objektov, nižji višinski gabarit in sedanjo velikost in razmerje med stanovanjskimi in
gospodarskimi objekti.
– Na prostih površinah predvidenih za dopolnilno stanovanjsko individualno gradnjo se zagotovi
enoten višinski gabarit posameznega niza objektov. Pri oblikovanju objektov se zagotovi, da so vsi
objekti podolgovate pravokotne tlorisne zasnove in locirani z daljšimi stranicami in slemeni v smeri
plastnic terena, višinski gabarit objektov na pobočju ob dovozni cesti je v pobočje vkopana klet, pritličje
in izkoriščeno podstrešje ter zagotovi se nižji pritlični gabarit niza objektov na skrajnem južnem robu
naselja na pretežno ravnem terenu.
– Na območju centralnih dejavnosti je dovoljena gradnja objektov za potrebe vrtca in osnovne šole
(samo stavbe 12630), na zelenih površinah pa ureditev športnih igrišč.
– V enotah urejanja prostora, v katerih so poleg prevladujoče namenske rabe tudi prometne površine in površine voda, veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, določeni v enoti odpri prostor (OP 1).
– Ob površinskih vodah se varuje obvodna vegetacija. Omogoči se ureditev dostopov do voda.
Dostopi morajo biti urejeni iz naravnih materialov (les, kamen …) ter v skladu s projektnimi pogoji.

3.1.2 Ostala naselja – po enotah urejanja prostora
Briše pri Podkumu – BE, Briše – BI, Borovak pri Podkumu – BK, Borje pri Mlinšah – BM, Borje – BO, Brezje – BR,
Breznik – BZ, Dobrljevo – DO, Dobrljevo pri Kandršah – DK,
Dolgo Brdo pri Mlinšah – DB, Golče – GO, Gornja vas – GV,
Hmelno – HM, Hrastnik pri Trojanah – HT, Jablana – JB, Jarše
– JR, Javor – JA, Jazbine – JZ, Jelenk – JK, Jesenovo – JS,
Jesenovska Žaga – JŽ, Kal – KL, Kandrše – KA, Klenovik – KE,
Kolk – KK, Kolovrat – KV, Kostrevnica – KS, Kotredež – KD,
Kraj – KR, Krivica – KC, Laze – LA, Leskovec – LE, Log pri
Mlinšah – LM, Mala Peč – MP, Mali Kum – MK, Medija – ME,
Medija–Valvazorjeva – MV, Okrog – OK, Orehovica – OR,
Padež – PA,, Prapreče – PR, Prečna – PE, Pungart – PU,
Ravenska vas – RV, Ravne pri Mlinšah – RM, Razbor pri
Čemšeniku – RČ, Razpotje – RZ, Rove – RE, Rovišče – RO,
Rtiče – RT, Sela – SL, Senožeti – SE, Spodnje Čolnišče – SČ,
Spodnje Izlake – SI, Spodnje Ržiše – SR, Spodnji Osredek –
SP, Srednji Osredek – SO, Strahovlje – ST, Suhi Potok – SU,

Šemnik – ŠE, Šentgotard – ŠG, Šklendrovec – ŠK, Špital – ŠP,
Tirna – TI, Trata – TR, Vidrga – VD, Višje – VŠ, Vizgarje – VZ,
Vodice – VO, Vrh – VR, Vrh pri Mlinšah – VM, Zabava – ZA,
Zaloka – ZL, Zavine – ZV, Zgornje Čolnišče – ZČ, Zgornje
Izlake – ZI, Zgornje Ržiše – ZR, Zgornje Zavine – ZZ, Zgornji
Osredek – ZO, Zgornji Prhovec – ZP, Zgornji Šklendrovec – ZŠ,
Zlokarje – ZJ, Znojile – ZN, Žvarulje – ŽV.
108. člen
(BE 1, BI 1, BK 1, BM 1, BO 1, BR 1/1, BZ 1, DB 1/1, DO 1,
DK 1, GO 1, GV 1, HM 1, HT 1, JA 1, JB 1, JK 1, JR 1, JS
1/1, JZ 1, JŽ 1, KA 1, KC 1, OP 5 KD 1/1, KE 1, KK 1, KL 1/1,
KL 1/2, KL 1/3, KL 1/4, KR 1, KS 1, KV 1/1, LA 1, LE 1, LM 1,
ME 1, MK 1, MP 1, MV 1, OK 1, OR 1, PA 1, PE 1, PR 1, PU
1, RČ 1, RE 1/1, RE 1/2, RM 1, RO 1, RT 1, RV 1, RZ 1, SČ
1, SE 1, SI 1/1, SI 1/2, SL 1, SO 1, SP 1, SR 1, ST 1, SU 1,
ŠE 1, ŠG 1, ŠK 1, ŠP 1, TI 1/1, TR 1, VD 1, VM 1, VO 1, VR
1, VŠ 1, VZ 1, ZA 1, ZČ 1, ZI 1, ZJ 1, ZL 1, ZN 1, ZO 1, ZP 1,
ZR 1, ZŠ 1, ZV 1/1, ZV 1/2, ZZ 1, ŽV 1)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 121 Gostinske stavbe
– 12420 Garažne stavbe (samo gasilski domovi)
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti
Ob lokalnih in državnih cestah, je možno opravljati dopustne dejavnosti pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta,
– parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti se zagotovi na parceli,
namenjeni gradnji,
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve,
– za opravljanje dejavnosti v stanovanjskih objektih se lahko nameni največ 50 % neto tlorisne
površine objekta in
– da dejavnost, ki se izvaja v samem naselju, zaposluje do največ pet zaposlenih.
Dopustne dejavnosti:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov
– 02 Gozdarstvo
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– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
– 16 Obdelava in predelava lesa itd. razen pohištva
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
– 94 Dejavnost članskih organizacij
– 96 Druge storitvene dejavnosti
Dopustne gradnje
Določene v skupnih pogojih.
Dopustni nezahtevni in
Nezahtevni objekti:
enostavni objekti
– Vsi nezahtevni objekti.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti),
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti,
– začasni objekti,
– spominska obeležja in
– urbana oprema.
2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj zahGradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi,
tevni objekti
dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni
Določeno v skupnih pogojih.
objekti
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
Največ 0,50.
Tlorisni gabariti
Obsega največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt s prizidavami in dozidavami ne sme preseči:
– stanovanjski objekt
12 m x 18 m in
– nestanovanjski objekti
16,5 m x 25 m
Višinski gabariti
– stanovanjski objekti
K + P + M in
– nestanovanjski objekt
K + P + M.
Stanovanjski objekti brez kleti in brez kolenčnega zidu imajo poleg pritličja lahko še eno etažo.
Ne glede na navedene vertikalne gabarite, najvišja absolutna višina objekta, merjena od kote
urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m.
V prostoru je lahko vidna le ena fasada kletne etaže objekta.
Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren.
Kolenčni zid v mansardi je višine največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešine od 35°
do 45°.
– Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino
manjšo od 30 m2 in nimajo mansarde.
– Barva kritine je rjava ali opečna. Prilagodi se jo prevladujoči barvi kritine v naselju. Kritina na
frčadah je identična osnovni kritini objekta.
– Za kritino je dovoljena uporaba materiala opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za
posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj).
– Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine.
– Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se
simetrično razporedijo.
– Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi
naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade
– Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zglajen omet ali fasadne obloge (les
v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s
poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata.
– Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade …), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh
usklajenih barv.
– Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih
materialov.
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– Oblikovanje odprtin: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev
odprtin je potrebno uskladiti z barvo fasade.
– Okenske odprtine so praviloma pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je praviloma 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih
ni dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla.
– Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena
z osnovno barvo fasade.
Ureditve okolice
– Površine namenjene peš prometu morajo biti tlakovane. Dovoze, manipulativna dvorišča in
objektov
parkirišča se asfaltira ali tlakuje.
– Ob lokalni prometnici se lahko uredi zeleni varovalni pas. Širina zelenega varovalnega pasu, v
katerega se zasadi drevored dreves, je najmanj 2,0 m.
– Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami in le v primeru ko to ni
mogoče, oziroma, ko se mora upoštevati smernice geotehničinega poročila, se izvede z pod/opornimi
zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih)
podpornih oziroma opornih zidov (škarp) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.
– Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10  % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitev okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice,
drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst.
– Okolica objektov naj bo urejena skladno z značilnostmi obstoječe kulturne krajine.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI
Pri načrtovanju poselitve na območju kulturne krajine Šentgotard je potrebno ohranjati parcelacijo
ŠG 1
po plastnicah in robu naselja. Novogradnje naj bodo vezane na obstoječe objekte in komunikacije.
MK 1
Za naselje Mali Kum MK 1 je potrebno izdelati načrt za prenovo pod pogoji za varovanje naselbinske dediščine.
Do izdelave načrta prenove je možno le vzdrževanje obstoječih objektov pod pogoji pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine.
VD 1
Zelena površina v južnem delu naselja Vidrga je namenjena smučišču (šport in rekreacija na
snegu).
TR 1
Na območju proizvodnih dejavnosti v enoti urejanja TR 1, je možno:
Vrste objektov:
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, samo delavnice
– 12420 Garažne stavbe, samo garaže
– 122 Upravne in pisarniške stavbe
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Vrste dejavnosti:
– 10 Proizvodnja živil
– 11 Proizvodnja pijač
– 13 Proizvodna tekstilij
– 14 Proizvodnja oblačil
– 16 Obdelava in predelava lesa itd.
– 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 27 Proizvodnja električnih naprav
– 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo

Pogoji glede urejanja
prometnih površin
in površinskih voda

ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za funkcioniranje
posameznega kompleksa.
Tlorisni gabarit je oblike, ki omogoča tehnološko izvajanje dovoljenih dejavnosti in omogoča normalno funkcioniranje in vzdrževanje objekta.
Dovoljena je dozidava in nadzidava obstoječega proizvodnega objekta.
Višinski gabarit za proizvodni objekt je višine K+P+N, vendar največ 15,0 m od kote urejenega
terena ob cesti do kapi.
Dovoljene so eno-, dve- ali večkapne (sestavljene) strehe in/ali ravne strehe. Naklon strešin je
največ 20°.
Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali.
Barva fasade mora biti bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve), lahko tudi kovinskega videza – brez sijaja. Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev.
Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve. Odprtine se oblikujejo svobodno in
razmestijo v določenem redu.
Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitve okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice,
drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege na parcelah št. 191/1 in 193/1, k.o. Kandrše, se
zagotovijo nadomestna kmetijska zemljišča, velikosti najmanj 0,34 ha, na območjih enot urejanja OP
1/1341 in OP 1/1342.
V enotah urejanja prostora, v katerih so poleg prevladujoče namenske rabe tudi prometne površine
in površine voda, veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, določeni v enoti odpri prostor (OP 1).
Ob površinskih vodah se varuje obvodna vegetacija. Omogoči se ureditev dostopov do voda. Dostopi morajo biti urejeni iz naravnih materialov (les, kamen …) ter v skladu s projektnimi pogoji.
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ME 1, JŽ,

Območji sta potencialno poplavno ogroženi. Za območja urejanja enot velja, da gradnja novih in
dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje
celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi.
Prav tako ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje
obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

OP KD 1/1, OP KD 1/2,

Območja so potencialno poplavno ogrožena. V varnostnem pasu 10 m levo in 10 m desno od roba
brežine vzdolž vodotoka skozi naselje, gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler
ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov
glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako v varnostnem pasu ni dovoljena
sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez
povečevanja njihovih zmogljivosti.

VD 1,

Za enoto urejanja velja, da v območju pod cesto, gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni
dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni dovoljena
sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez
povečevanja njihovih zmogljivosti.
3.1.3 Stanovanjsko-počitniška naselja
Brezje – BR, Dolgo Brdo – DB, Jesenovo – JS, Kolovrat
– KV, Peške Kandrše – PK, Podkum –PO, Prvine – PV, Tirna–Škrjanci–Brinje – TI, Tirna na Logu – TI
109. člen
(BR 1/2, DB 1/2, JS 1/2, KV 1/2, PK 1, PO 1/2, PV 1/1,
PV 1/2, TI 1/2, TI 1/3)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (samo oddajanje zasebnih sob gostom ter druge nastanitve
za krajši čas ter planinski domovi in mladinska prenočišča).
Dopustni nezahtevni in
Nezahtevni objekti:
enostavni objekti
– Objekti za lastne potrebe (samo drvarnice do velikosti 15 m2, ute do velikosti 6,0 m2) ter
– škarpe, podporni in oporni zidovi.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstrešnice do velikosti 15 m2, rezervoar za utekočinjeni naftni
plin, mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti) ter
– urbana oprema (samo otroška igrišča).
2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
Upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi, dovoljena so
zahtevni objekti
odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
Največ 0,50
Tlorisni gabariti
Horizontalni gabarit obsega največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt s
prizidavami in dozidavami ne sme preseči:
– stanovanjski objekt
8,0 m x 12 m.
Višinski gabariti
Stanovanjski objekti
K + P + M.
Ne glede na navedene vertikalne gabarite, najvišja absolutna višina objekta, merjena od kote urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m.
Kletna etaža objekta je v celoti vkopana.
Kolenčni zid v mansardi je visok največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
Objekti za lastne potrebe so lahko le pritlični.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešine od 35° do
45°.
– Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino
manjšo od 30 m2 in nimajo mansarde.
– Barva kritine je rjava ali opečna. Prilagodi se jo prevladujoči barvi kritine v naselju. Kritina na
frčadah je identična osnovni kritini objekta.
– Za kritino je dovoljena uporaba materiala opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za
posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj).
– Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine.
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– Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se
simetrično razporedijo.
– Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi
naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade

– Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zglajen omet ali fasadne obloge (les
v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s
poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata.
– Balkoni so dovoljeni le na čelni strani, skriti pod kap, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno
smerjo.
– Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade …), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh
usklajenih barv.
– Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih
materialov.
– Oblikovanje odprtin: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev
odprtin je potrebno uskladiti z barvo fasade.
– Okenske odprtine so praviloma pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je praviloma 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih
ni dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla.
– Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena
z osnovno barvo fasade.

Ureditve okolice
objektov

– Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % stavbne parcele pripadajočega objekta.
– Ohranja se zelene površine v največji možni meri.
– Na parcelah ob prometnici se uredi zeleni varovalni pas.
– Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami in le v primeru ko to ni
mogoče, oziroma ko se mora upoštevati smernice geotehničinega poročila, se izvede s pod/opornimi
zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih)
opornih oziroma podpornih zidov (škarp) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.
– Vozne površine se tlakuje.

5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
namenjene gradnji

Parcelacija: parcele so velikosti največ 500 m2.

6. DRUGA MERILA IN POGOJI
Pogoji glede urejanja
prometnih površin in
površinskih voda

– V enotah urejanja prostora, v katerih so poleg prevladujoče namenske rabe tudi prometne površine in površine voda, veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, določeni v enoti odpri prostor (OP 1).
– Ob površinskih vodah se varuje obvodna vegetacija. Omogoči se ureditev dostopov do voda.
Dostopi morajo biti urejeni iz naravnih materialov (les, kamen …) ter v skladu s projektnimi pogoji.

3.1.4 Usmeritve za izdelavo OPPN

3.1.5 Odprti prostor – OP

OPPN za naselja, Dolgo Brdo – DB 2 in Spodnje Izlake
– SI 2.

111. člen

110. člen
(DB 2, SI 2)
(1) Na območju predvidenih OPPN se načrtuje stanovanjska gradnja. Priporoča se izdelava variantnih rešitev.
(2) Med obstoječima naseljema in novo pozidavo se vzpostavi zeleni pas.
(3) Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno
upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za
eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od
20 m do 30 m.
(4) Gradnja stanovanjskih stavb pod koridorji obstoječih
daljnovodov ni dovoljena.
(5) Pri določitvi urbanističnih in arhitekturnih elementov v
predvidenih OPPN se smiselno upoštevajo določila členov pod
točko 2.2. Skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja
objektov, tega odloka.

(kmetijska zemljišča OP 1)
(1) Vrste objektov:
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka (samo kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka).
– 12730 Kulturni spomeniki (samo razpela, znamenja in
kapelice), ki se gradijo le ob javnih prometnicah.
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe (samo nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih).
– 21520 Pregrade in jezovi (samo nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami ter hudourniške pregrade).
– 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi (samo drenažni objekti),
– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode.
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja.
– 2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči
objekti.
– 2223 Cevovodi za odpadno vodo in čistilne naprave
(samo cevovodi za odpadno vodo).
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na ogroženih območjih.

Stran

1942 /

Št.

18 / 16. 3. 2015

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Nezahtevni objekti: škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(samo: kozolec, montažni rastlinjaki, vodni zbiralnik, betonsko
korito, poljska pot, obora za rejo divjadi), pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja, začasni objekti, spominska obeležja.
– Enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti, pomožno kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, vadbeni
objekti, spominska obeležja, urbana oprema (samo nadkrita
čakalnica do velikosti 8,0 m2 – transparentna).
(2) Umeščanje novih oziroma večjih infrastrukturnih
objektov (variante) v kmetijski prostor se načrtuje tako, da kar
najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča in so od njih
primerno odmaknjeni.
(3) Na kmetijskih zemljiščih je možno načrtovati agrarne
operacije v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Melioracije se izvaja le na kmetijskih zemljiščih v obsegu in
na način, kjer je zagotovljeno ohranjanje lastnosti zavarovanih
območij narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
(4) V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih
operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je potrebno načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.
(5) Omejuje se uporaba gnojil in pripravkov, ki lahko presegajo mejne vrednosti za nitrate (pesticide) v podzemnih vodah. S tem se pripomore k izboljšanju stanja podzemnih voda.
(6) Infrastrukturni objekti na kmetijskih zemljiščih se načrtujejo tako, da se z varčno in smotrno rabo prostora ohranja
proizvodni potencial kmetijskih zemljišč (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev, čim krajši poteki tras). Pri umeščanju ali
rekonstrukcijah linijskih objektov se v čim večji meri izkoristijo
obstoječe ceste, poti in struge. Trase infrastrukturnih objektov
naj se izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin in najkvalitetnejšim njivskim površinam. Z novimi posegi
naj se ne razdrobi posestna struktura.
(7) Pri kmečkih opravilih, kot sta oranje in rigolanje, na
območju pričakovane naravne vrednote, kjer se fosilni ostanki
pričakujejo v plasteh blizu površja, se omogoči pristojni območni enoti za varstvo narave spremljanje stanja med izvajanjem
kmečkih opravil.
(8) Na območju habitatnih tipov srednjeevropska suha
in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus erectus (pomembna rastišča kukavičevk) in srednje evropski gorski gojeni
travniki veljajo še naslednje usmeritve:
– Na območje habitatnega tipa in na območje vpliva nanj
naj se ne vnaša gnojil in pesticidov.
– Geomorfoloških značilnosti površja (relief, osvetljenost
ipd.), ki so osnova ustreznim ekološkim pogojem za ohranitev
habitatov naj se ne spreminja.
– Košnja (čas, pogostnost, način) naj se izvaja tako, da
je ugodna za rastline in živali in na način, da se živali lahko
umaknejo.
– Naj se ne izvaja posegov, ki bi spremenili kemično
sestavo tal in tako vplivali na rastiščne pogoje rastlin ter na
pogoje bivanja živali.
– Raba na habitatnem tipu naj se izvaja na način in v
času, ki zagotavlja ugodno stanje habitatnega tipa in je za
rastline in živali najmanj moteča.
– Izvaja naj se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno
sestavo.
– Rastlinstva se ne požiga.
– Paša naj se izvaja na ekstenziven način.
– Športno-rekreacijske dejavnosti, ki zahtevajo večje posege v habitatni tip ali spremenjeno rabo habitatnega tipa,
naj se načrtuje in izvaja na način in v obsegu, ki ne ogroža
habitatnega tipa.
(9) Nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč, v enotah urejanja prostora od OP 1/1336 do OP 1/1343, se izvaja v
skladu s predpisi, ki določajo izvedbo nadomeščanja najboljših
kmetijskih zemljišč. Na nadomestnih kmetijskih zemljiščih se
vzpostavijo travniki.
– Območja najboljših kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi
spremenjene namenske rabe in izvajanja prostorskih ureditev
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trajno izvzeta iz kmetijske namenske rabe in se nadomestijo z
usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč so v naslednjih
enotah urejanja:
– IZ 6, kjer se nadomešča 0,7 ha najboljših kmetijskih
zemljišč,
– SI 2, kjer se nadomešča 2,3 ha najboljših kmetijskih
zemljišč in
– TR 1, kjer se nadomešča 0,4 ha najboljših kmetijskih
zemljišč.
112. člen
(gozdna zemljišča OP 1)
(1) Vrste objektov:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti (samo gozdne ceste in
jahalne steze, ki naj se urejajo po obstoječih gozdnih cestah,
pristopi do objektov in zemljišč, prometna signalizacija in oprema ter cestne inštalacije).
– 2141 Mostovi in viadukti (samo mostovi in brvi, pod
pogojem, da so iz naravnih materialov, cestni in železniški
prepusti).
– 2152 Pregrade in jezovi (samo nasipi in podobni objekti
za zaščito pred poplavami, hudourniške naprave).
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na ogroženih območjih.
Vrste nezahtevnih objektov:
Od objektov za lastne potrebe le utrjena dovozna pot.
Od pomožno-infrastrukturnih objektov le postajališče, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. Od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le vodni zbiralnik, betonsko korito,
gozdna cesta, grajena gozdna vlaka ter spominska obeležja.
Vrste enostavnih objektov:
– Od pomožnih infrastrukturnih objektov samo pomožni
cestni objekti, pomožni energetski objekti, pod pogojem, da so
kabelske izvedbe pod zemljo in potekajo ob cestah, poteh ali
robu gozda, (samo nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih), pomožni komunalni objekti (samo vodovodni
priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak, vodno zajetje), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.
– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (samo gozdna
učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, ribnik kot vodno
zajetje, krmišče, vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč,
gozdna cesta).
– Vadbeni objekti: vadbeni objekti namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (planinska pot, sprehajalna pot, športno
strelišče, trimska steza).
– Urbana oprema: nadkrita čakalnica na avtobusnem
postajališču.
(2) Posegi v gozdove so dovoljeni s soglasjem pristojnega
zavoda za gozdove.
(3) Za gradnjo objektov na zemljiščih, ki neposredno mejijo na območja gozdov, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega
zavoda za gozdove, zaradi možnega vpliva na gozd.
(4) Pri prostorskih ureditvah in posegih je potrebno paziti,
da se območja varovalnih gozdov ohranjajo.
(5) Območja individualne stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi in območja družbenih dejavnosti, ki
mejijo na območja gozdov, je potrebno načrtovati tako, da
ostane obstoječi gozdni rob ohranjen.
Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno
drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m
do 30 m. Pri pozidavah ob gozdnem robu je potrebno med
objekti zagotoviti proste prehode, ki omogočajo vstop oziroma
izstop iz gozda.
(6) Na celotnem območju gozdov je potrebno zagotoviti
nemoteno gospodarjenje z gozdom in neoviran, prost dostop
do gozda oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih vlakah. Za gozdove, ki mejijo na ureditvena območja naselij je potrebno dostope in dovoze do gozda ohraniti oziroma
jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi.
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(7) Pri gospodarjenju v manjšinskih ekosistemih (logi,
drevje ob vodotokih, osamela drevesa med kmetijskimi površinami ...) je potrebno:
– zavarovati redka drevesa sredi kmetijskih površin,
– varovati vse obvodne pasove,
– vzdrževati obvodne pasove z ustreznim deležem grmovnic, pospeševati plodonosne drevesne vrste,
– odstraniti iz obvodnih pasov vse podrto in staro drevje,
katerega položaj lahko ovira normalen pretok vodotoka ter
prehodnost infrastrukture in
– z lovskimi organizacijami doseči dogovor, da se za
potrebe lovskih prež na posameznem drevju ter skupinah gozdnega drevja ne obsekuje drevesnih krošenj zaradi boljšega
pregleda, preže pa naj bodo iz naravnih materialov.
(8) Krčitev gozda v kmetijske namene se lahko izvede,
če je v skladu s prostorskim aktom, za kar je potrebno pridobiti
dovoljenje pristojnega zavoda za gozdove.
(9) Izjemoma je dopustna krčitev gozda oziroma gozdnega zemljišča, če površina gozda, na katerem naj bi se izvedla
krčitev, ne presega 0,5 hektarja. To določilo ne velja za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom.
(10) V območjih prepletene rabe (zarast) se lahko izvede
krčitev gozda za kmetijski namen le na podlagi strokovne presoje, ki jo opravi pristojni organ.
(11) Na parcelah v enotah urejanja, navedenih v 111. člena oziroma 129. člena tega odloka, je določena krčitev gozda
in sprememba območja v kmetijsko rabo, kot pogoj MKGP.
(12) Gradnja objektov v varovalnih gozdovih, vključno
z gradnjo gozdnih prometnic, ni dovoljena. Izjema so lahko
le gradnje cest ali drugih infrastrukturnih objektov javnega
pomena, če jih ni mogoče zgraditi drugje, ali bi bila njihova
gradnja nesorazmerno dražja. V varovalnih gozdovih so izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi
gozdnogospodarskimi načrti in so skladni z varstvenimi režimi
in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda. Praviloma so dovoljene le
sanitarne sečnje, posek posamičnih dreves in sanacijski ukrepi.
(13) Prometnice, na katere so priključene transportne
poti in ki omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne
obremenitve, da so urejena ustrezna obračališča, prostori za
skladiščenje lesa ipd.
(14) Na območju ilirskih bukovih gozdov, gozdov rdečega
bora na Čemšeniški planini, Zasavskem hribovju, Kumu in Kandršah ter tudi ob Mediji in v Rebru (EPO, Natura 2000, habitatni
tipi) se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje
gozdnih habitatnih tipov. Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna infrastruktura pa se izvajajo na način in
v obsegu, ki ne ogroža habitatnega tipa. Pri gradnji javne infrastrukture se prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.
(15) Na območju javorovih, jesenovih, brestovih in lipovih
gozdov v grapah in na gruščnatih pobočjih na Kumljanskem
se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje habitatnega tipa.
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113. člen
(površinske vode OP 1)
(1) Možno je izvajanje dejavnosti s področja rabe voda in
vodnih objektov, kot so pregrade, jezovi in podobno.
(2) Vrste objektov:
– 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi.
– 215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi
vodni objekti.
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na ogroženih območjih.
Vrste nezahtevnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločnik in kolesarska steza, pomožni objekti vodne infrastrukture) in
– začasni objekti (samo pomoli).
Vrste enostavnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni,
pomožni pristaniški, pomožni energetski, pomožni, komunalni
objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja) in
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti (samo ribnik kot
vodno zajetje).
(3) Na reguliranih površinskih vodah Kotredeščice in
Medije se z ustreznimi ukrepi omogoči izboljšanje njihovega
hidromorfološkega stanja, oziroma vzpostavljanje krajinsko
ekološke in strukturne vloge voda v krajini, če to ni v nasprotju
z zagotavljanjem poplavne varnosti.
114. člen
(območja prometnih površin OP 1)
(1) Prometne površine so namenjene cestnemu in železniškemu prometu.
(2) Vrste objektov:
– 124 Stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij.
– 2 Gradbeno-inženirski objekti: ceste, železnice, mostovi, viadukti, predori, prenosni cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– nezahtevni objekti: škarpe in podporni zidovi in
– pomožni infrastrukturni objekti (vse razen male komunalne čistilne naprave).
Vrste enostavnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni komunalni objekti: samo cestni priključek in
– urbana oprema: samo nadkrita čakalnica, transparent
in obešanka na drogu javne razsvetljave.
(3) Obcestni drevoredi se zasadijo z avtohtono vegetacijo.
(4) Vsi gradbeno-inženirski objekti in ureditve, se dimenzionirajo v skladu z veljavnimi področnimi prepisi in v skladu s
projektnimi pogoji upravljavca prometne površine.
115. člen
(zelene površine OP 1/1, OP 1/2, OP 1/3, OP 1/4,
OP 1/5, OP 1/6)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.
Dopustne dejavnosti
Zelene površine v odprtem prostoru se uporabljajo za športne in rekreacijske dejavnosti, prosti čas
in oddih. Glede na to, da lahko v osnovi ohranjajo svojo dejansko rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodna
površina) se lahko na njih še naprej izvaja gospodarjenje, če se dejavnosti ne izključujejo.
Dopustni nezahtevni
Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
in enostavni objekti
– ograje,
– škarpe, podporni in oporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (vse razen male komunalne čistilne naprave),
– začasni objekti in
– spominska obeležja.
Vrste enostavnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni komunalni objekti: samo cestni priključek,
– začasni objekti,
– vadbeni objekti,
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– spominska obeležja in
– urbana oprema: samo montažna sanitarna enota, vodnjak in otroško igrišče.
2. LEGA OBJEKTOV
Določeno v skupnih pogojih.
Razlike v višini terena se rešujejo s travnatimi brežinami, podpornimi ali opornimi zidovi iz avtohtonih naravnih materialov.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Višinski gabariti
Zidovi so višine največ 1,5 m.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Pešpoti in kolesarske steze so lahko tlakovane ali peščene.
Betonske zidove se prekrije (zasaditve) z zimzelenimi plezalkami.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI
Določeno v skupnih pogojih.
116. člen
(površine razpršene poselitve od OP 1/7 do OP 1/1335)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11222 Dvostanovanjske stavbe
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (samo domovi skupnosti za odvajanje od odvisnosti, materinski domovi zavetišča)
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 127 Druge nestanovanjske stavbe (razen stavb za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe
ter druge nestanovanjske stavbe)
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
Dopustne dejavnosti
V stanovanjskih objektih, ob lokalnih in državnih cestah, je možno opravljati dejavnosti pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta,
– parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti se zagotovi na parceli,
namenjeni gradnji,
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve in
– da je za opravljanje dejavnosti namenjene največ 50 % neto tlorisne površine objekta.
Dopustne dejavnosti:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov
– 02 Gozdarstvo
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (do največ 30 oseb)
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
– 66 Dejavnosti zavarovanja (razen: pozavarovanja, pokojninskih skladov in obvezne socialne
varnosti)
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 87 Socialno varstvo z nastanitvijo
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve
– 94 Dejavnost članskih organizacij
– 96 Druge storitvene dejavnosti (samo frizerska, kozmetična in pedikerska)
Dopustne gradnje
Določene v skupnih pogojih.
Dopustni nezahtevni
Nezahtevni objekti:
in enostavni objekti
– vsi nezahtevni objekti.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti),
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti,
– vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo in sprehajalna pot),
– spominska obeležja in
– urbana oprema (samo otroško igrišče).
2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi,
zahtevni objekti
dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in
Določeno v skupnih pogojih.
enostavni objekti
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
Največ 0,40.
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Največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt z dozidavami ne sme preseči:
– stanovanjski objekt
12 m x 18 m in
– nestanovanjski objekti
16,5 m x 25 m.
Višinski gabariti
Stanovanjski in ostali objekti K + P + M.
Stanovanjski objekti brez kleti in brez kolenčnega zidu imajo poleg pritličja lahko še eno etažo.
Ne glede na navedene vertikalne gabarite, absolutna višina objekta, merjena od kote urejenega
terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m.
V prostoru je lahko vidna le ena fasada kletne etaže objekta.
Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren.
Kolenčni zid v mansardi je višine do 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešine od 35° do
45°.
– Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino
manjšo od 30 m2 in nimajo mansarde.
– Barva kritine je rjava ali opečna. Prilagodi se jo prevladujoči barvi kritine v naselju. Kritina na frčadah je identična osnovni kritini objekta.
– Za kritino je dovoljena uporaba materiala: opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za
posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj).
– Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine.
– Osvetlitev podstrešij: dopustna je izvedba frčad v dolžini do 1/3 dolžine strehe, vendar samostojna
frčada ne sme biti daljša od 5 m. Dopustna je izvedba strešnih oken. Frčade in strešna okna se simetrično
razporedijo.
– Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi
naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade
– Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zglajen omet ali fasadne obloge (les v
naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata.
– Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade …), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani
v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh usklajenih
barv.
– Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih
materialov.
– Oblikovanje odprtin: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev
odprtin je potrebno uskladiti z barvo fasade.
– Okenske odprtine so praviloma pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je praviloma 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih ni
dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla.
– Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena
z osnovno barvo fasade.
Ureditve okolice
– Površine namenjene peš prometu morajo biti tlakovane. Dovoze, manipulativna dvorišča in parkiobjektov
rišča se asfaltira ali tlakuje.
– Ob lokalni prometnici se lahko uredi zeleni varovalni pas. Širina zelenega varovalnega pasu, v
katerega se zasadi drevored dreves, je najmanj 2,0 m.
– Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami. V primeru, ko to ni mogoče, oziroma, ko se mora upoštevati smernice geotehničinega poročila, se izvede gradnja z pod/opornimi
zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih)
podpornih oziroma opornih zidov (škarp) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.
– Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitve okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice,
drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst.
– Okolica objektov naj bo urejena skladno z značilnostmi obstoječe kulturne krajine.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI
– Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb na območju razpršene poselitve je potrebno zagotoviti energetsko učinkovitost objekta in določiti alternativno možnost za energetski vir kot so
geosonde, sončni zbiralniki itd.
– Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamezen objekt na območju razpršene poselitve mora
investitor izkazati, da je za čiščenje odpadne vode ustrezno poskrbljeno.
– Poselitev se ne sme umeščati v varovalne pasove energetskih koridorjev.
– Pri posegih v enotah kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
OP 1/58
Območje je delno poplavno, zato se upošteva ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. Gradnja stavb
se izvede z armiranim betonom in koto z dvignjenim pritličjem za 1,0 m nad terenom, izvede se usmerjevalni zid za vodo in pregrado na gozdnem robu. Varovalne ukrepe iz hidrološko hidravlične študije, se
izvede pred izdajo gradbenega dovoljenja.
OP 1/218
Območje je poplavno in erozivno, zato se upošteva ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. Pred
gradnjo novih objektov se poveča prepust za vodotok pod lokalno in dovozno cesto, nivo obeh cest je
potrebno (z robniki) nadvišati – vsaj za 0,2 m, ob iztoku vodotoka iz gozda urediti lovilec proda in grablje
za zadrževanje plavja, izvesti grbino nad novim prepustom, ki bi usmerjala vodo stran od objektov.
Ukrepe iz hidrološko hidravlične študije, se izvede pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Obvezno se zagotovi ustrezen varnostni odmik objekta od gozdnega roba, za eno drevesno višino
odraslega sestoja, oziroma, od 20 m do 30 m.
Območje je deloma poplavno, zato se upošteva ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. Obstoječe
stavbno zemljišče se ohrani, obstoječi objekti se lahko nadvišajo. Novi objekti se ne smejo postaviti prečno
na smer vodotoka. Pri načrtovanju novih objektov se upošteva kota 344,40 m n.m.
Na območju proizvodnih dejavnosti znotraj enote urejanja prostora je možna umestitev delavnice za
dejavnost Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.
Območje je poplavno ogroženo, zato se upošteva ugotovitve iz hidrološko hidravlične študije. Gradnja novih objektov ni dovoljena, dovoljeno je le vzdrževanje obstoječega objekta.
Območje je delno poplavno, zato je treba gradnjo načrtovati izven poplavnega območja oziroma v
območju razreda preostale nevarnosti, vzporedno z vodotokom Orehovica, z upoštevanjem izhodiščne
kote koto ceste v prečni smeri na tok Orehovice.
Območje je poplavno ogroženo, zato se upošteva ugotovitve iz hidrološko hidravlične študije. Gradnja novih objektov ni dovoljena, dovoljeno je le vzdrževanje obstoječega objekta.
Območje posamezne enote urejanja (navedene razpršene poselitve), ki je v celoti ali deloma poplavno, znotraj območja opozorilne karte poplav, zato je prepovedana:
– vsaka gradnja novih objektov in
– širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti,

OP 1/78, OP 1/114,
OP 1/119, OP 1/124,
OP 1/133, OP 1/176,
OP 1/205, OP 1/206,
OP 1/229, OP 1/ 248,
dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost
OP 1/261, OP 1/265,
posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih
OP 1/273, OP 1/407,
objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
OP 1/403,
OP 1/425, OP 1/400,
OP 1/519, OP 1/521,
OP 1/568, OP 1/576,
OP 1/679, OP 1/806,
OP 1/826, OP 1/890,
OP 1/ 1147, OP 1/
1161, OP 1/1170, OP
1/1203, OP 1/1281,
OP 1/1286, OP 5/2,
OP 5/43,
117. člen
(Ureditveni načrt za kamnolom Borovnik v Kisovcu OP 3,
z manjšimi območji KI 6 in OP 3/1 do OP 3/6)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji za območje OP 3 so določeni v Odloku o ureditvenem načrtu za kamnolom Borovnik
v Kisovcu.
(2) Za stanovanjsko površino na območju manjše enote
KI 6 veljajo prostorski izvedbeni pogoji, ki so določeni v enoti
urejanja Stanovanjska gradnja, na območju UN Zagorje ob
Savi, UN Kisovec, UN Izlake (npr. KI 35).
(3) Za razpršeno poselitev znotraj OP 3 (od OP 3/1 do
OP3/6) veljajo prostorsko izvedbeni pogoji za razpršeno poselitev (OP 1 – razpršena poselitev).
118. člen
(Ureditveni načrt za območje sanacije nadzemnega dela
pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame
Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje OP 4, z manjšimi
enotami OP 4/1, OP 4/2, KI 4, KI 8, KI 12)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji za OP 4 so določeni v
Odloku o ureditvenem načrtu za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju
jame Loke, obrata Kisovec, Rudnika Zagorje ob Savi.
(2) Na območju KI 4 veljajo prostorsko izvedbeni pogoji
za zelene površine znotraj UN (npr. KI 25).
(3) Za manjšo enoto KI 12 se izdela OPPN. Znotraj zelene
površine se varuje varovalni gozd v skladu z GG načrtom.
(4) Za manjši enoti OP 4/1 in OP 4/2 veljajo prostorski
izvedbeni pogoji, določeni v enoti razpršena poselite (kot npr.
OP 1/7).
119. člen
(Ureditveni načrt za sanacijo območij Ruardi–Cilence,
Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega

premoga Zagorje: OP 5, z manjšimi enotami OP 5/1 do OP
5/50 in OP 5 VI 1, OP 5, KD 1/1, OP 5 KD 1/2, OP 5 ZS 9/1,
OP 5 ZS 9/2, OP 5 ZS 9/3, OP 5 ZS 9/4, OP 5 ZS 9/5, OP 5
ZS 31-del, OP 5 ZS 32, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36,
OP 5 ZS 37-del)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji za OP 5 so določeni v odloku o ureditvenem načrtu za sanacijo območij Ruardi–Cilenca,
Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora Rudnika rjavega
premoga Zagorje ob Savi.
(2) Za enote urejanja OP 5 ZS 31- del, OP 5 ZS 32, OP
5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37 – del je potrebno izdelati
OPPN.
(3) V ostalih manjših enotah je potrebno poleg določil
veljavnega akta upoštevati še pogoje:
– V OP 5/1 do OP 5/47 prostorsko izvedbene pogoje, ki so
določeni v enoti urejanja prostora razpršena poselitev.
– Na območju OP 5/48 in OP 5/50 upoštevati prostorsko
izvedbene pogoje, ki so določene v enoti urejanja Zelene površine (OP 1/1 – OP 1/6).
– Na območju manjših enot za stanovanja v OP 5 ZS 9/1,
OP 5 ZS 9/2 in OP 5 ZS 9/3 veljajo enaki prostorsko izvedbeni
pogoji kot v enoti Stanovanjska gradnja na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 63).
– Na območju manjših enot za centralne dejavnosti OP 5
ZS 9/1 in OP 5 ZS 9/2 veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji
kot v enotah Centralne dejavnosti na območju UN Zagorje ob
Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 41). Na območju enote
OP 5 ZS 9/5 veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji kot v enotah Območja proizvodnih dejavnosti na območju UN Zagorje ob
Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 54).
– Na območju manjših enot za zelene površine v OP 5
ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2 in OP 5 ZS 9/4 veljajo enaki prostorsko
izvedbeni pogoji kot v enoti Zelene površine na območju UN
Zagorje ob Savi, v enoti OP 5 ZS 9/4 je dovoljena širitev pokopališke dejavnosti.
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– Na območju manjših enot za kmetijska zemljišča v OP
5 ZS 9/2 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti
Kmetijska zemljišča v enoti odprti prostor.
– Na območju enote za gozdna zemljišča v OP 5 ZS 9/2
veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Gozdna
zemljišča v enoti odprti prostor.
– Na območju OP 5 VI 1, OP 5 OL 1, OP 5 KD 1/1 in OP
5 KD 1/2 veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, ki so določeni v
enoti urejanja za ostala naselja (npr. BE 1).
120. člen
(razpršena gradnja)
(1) V primeru, ko imajo objekti, ki so opredeljeni kot razpršena gradnja, določene gradbene parcele oziroma funkcionalna zemljišča, veljajo zanje enaki prostorsko izvedbeni pogoji,
kot so določeni za razpršeno poselitev.
(2) Dozidave in nadzidave razpršene gradnje so možne le
kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne
pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot. Na območju
razpršene gradnje prav tako ni možna gradnja novih zahtevnih
in manj zahtevnih objektov.
(3) V primeru, da objekti razpršene gradnje nimajo določenega funkcionalnega zemljišča oziroma gradbene parcele, jih
je možno le rušiti, vzdrževati in rekonstruirati, brez povečanja
gabaritov in zmogljivosti objekta.

Št.

18 / 16. 3. 2015 /

Stran

1947

(4) Na območju razpršene gradnje prav tako ni možna
sprememba namembnosti objektov.
3.2. Urbanistični načrti za Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake
121. člen
(splošni pogoji)
Na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake
veljajo skupni prostorski izvedbeni pogoji, razen, če prostorsko
izvedbeni pogoji v enoti urejanja prostora znotraj UN ne določajo drugačne pogoje.
122. člen
(predviden natečaj)
Prostorske rešitve na območju UN, kjer je predvideno
urejanje z OPPN, se lahko pridobi z javnim natečajem.
3.2.1 Stanovanjska gradnja
123. člen
(ZS 38, ZS 39, ZS 40, ZS 43, ZS 44, ZS 52, ZS 53, ZS 56,
ZS 59, ZS 60, ZS 61, ZS 63, ZS 64, KI 14, KI 15, KI 17, KI
19, KI 20, KI 26, KI 28, KI 29, KI 31, KI 33, KI 35, KI 36, IZ14,
IZ 21, IZ 22, IZ 23, IZ 24, IZ 25, IZ 26, IZ 27, IZ 28, IZ 29, IZ
30, IZ 31, IZ 33, IZ 34, IZ 36, IZ 40, IZ 44, IZ 45)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe (samo samostoječe hiše, vile, vrstne hiše)
– 11222 Dvostanovanjske stavbe
Na območju centralnih dejavnosti je dodatno možna še umestitev:
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 12301 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (vse, razen nakupovalnih centrov,
trgovskih centrov in veleblagovnic)
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 45 Trgovina z motornimi vozili
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 58 Založništvo
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
– 63 Druge informacijske dejavnosti
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 77 Dajanje v najem in zakup (samo 77.210 in 77.220)
– 78 Zaposlovalne dejavnosti
– 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 86 Zdravstvo (vse razen bolnišničnih zdravstvenih dejavnosti)
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: samo 90.030
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
– 94 Dejavnost članskih organizacij
– 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.
Na območju stanovanjske gradnje je dejavnost možno opravljati le v stavbah ob lokalnih in državnih
cestah pod pogoji:
– dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta,
– parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti se zagotovi na parceli,
namenjeni gradnji,
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– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve in
– v stanovanjskih objektih je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti pod pogojem,
da je za opravljanje dejavnosti namenjene največ 50 % neto tlorisne površine objekta.
Na območjih stanovanjske gradnje, ki niso ob lokalnih in državnih cestah, so dopustne le dejavnosti: 66, 68, 71, 73, 74, 82, 86, 88, 90, 95 in 96.
Območja centralnih dejavnosti so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter
bivanju. Na območju centralnih dejavnosti je možno celoten objekt nameniti za opravljanje dejavnosti.
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (vse, razen nepretočnih in pretočnih greznic),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališče),
– začasni objekti (samo kiosk) in
– spominska obeležja.
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški, rezervoar za utekočinjeni naftni plin, zbiralnik za
kapnico, enoetažni pritlični objekt in utrjena dvorišča),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti),
– začasni objekti,
– vadbeni objekti (vse, razen planinske poti, smučišča, športnega strelišča, trim steze in vzletišča),
– spominska obeležja in
– urbana oprema.

2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi,
zahtevni objekti
dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni
Postavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti.
in enostavni objekti
Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti:
Največ 0,50
Tlorisni gabariti
Podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike.
Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednih zemljiščih na katere meji. Največje skupne dimenzije (širina x dolžina) so pri stanovanjskih stavbah v Zagorju ob Savi 12 m x 20 m, v Kisovcu
in Izlakah 12 m x 18 m.
Vrstne hiše so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike.
Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednih zemljiščih na katere meji. Največja
skupna dimenzija vrstne hiše je 16 m x 24 m (širina x dolžina).
Nestanovanjske stavbe so 16,5 m x 25 m.
Višinski gabariti
– Najvišja etažnost K+P+1+M.
– Pri objektih grajenih na ravnem terenu (nagiba do 10 %), mora biti klet popolnoma ali delno vkopana (kota pritličja največ 1,0 m nad koto urejenega terena). Pri objektih grajenih na strmejšem terenu
je klet v celoti vkopana.
– Kolenčni zid: višine največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
– Objekti ne smejo biti višji od sosednjega objekta. V primeru, da je sosednji objekt oddaljen več
kot 50 m pogoj ne velja.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
– Stanovanjske stavbe imajo simetrične dvokapne strehe in več kapne strehe. Naklon strehe od
30° do 45°. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.
– Nestanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe. Naklon strehe od 30° do 45°.
Dovoljena je tudi ravna streha naklona do 5º.
– V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in nad glavnimi vhodi, je dovoljena izvedba
ravnih streh.
– Dovoljena so strešna okna, enokapne ali dvokapne frčade, z enakim naklonom kot je osnovna
streha. Vse frčade na eni strehi naj bodo enotno oblikovane in simetrično razporejene.
– Barva kritine naj se prilagaja barvi sosednjih objektov. Dovoljene so opečne barve, temno sive
in temno rjave kritine.
Fasade
– Dovoljeno je uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne členitve, uporaba lesa in drugih
sodobnih materialov).
– Okenske odprtine pri stanovanjskih objektih v Izlakah in Kisovcu so pokončne in osno razporejene.
– Balkoni morajo biti pod napuščem, dovoljene so tende.
– Barva fasade mora biti v osnovi bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve).
– Poudarjajo se arhitekturni elementi (cokel, pokončne okenske odprtine, venci).
Ureditve okolice
Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin.
objektov
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
Za stanovanjske stavbe do 800 m2.
namenjene gradnji
Za ostale objekte, odvisno od programa dejavnosti.
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6. DRUGA MERILA IN POGOJI
KI 17

Dopustna je gradnja večstanovanjskih stavb.

KI 28, 36

Na območju kmetij je možno graditi tudi: 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.

ZS 56

Na območju centralnih dejavnosti znotraj enote je možna gradnja: 1251 Industrijske stavbe (samo
gradnja montažne hale za potrebe obstoječe dejavnosti).

ZS 39, ZS 44, ZS 52,
ZS 56, ZS 61

Na območju centralnih dejavnosti (C) znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so
določeni v enoti centralne dejavnosti, če ni drugače določeno v drugih merilih in pogojih.

ZS 39, ZS 40, ZS 61,
KI 35

Na območju zelenih površin znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni
znotraj enote zelene površine.

IZ 34

Dopustna je gradnja pod pogojem, da se zagotovi ustrezen varnostni odmik objekta od novega
gozdnega roba oziroma se destabiliziran gozdni rob sanira skladno s projektnimi pogoji, ki jih izda
pristojni zavod za gozdove. Za sanacijo gozdnega roba mora investitor gradnje predhodno pridobiti
soglasje lastnika gozdnega zemljišča.

ZS 40, ZS 44, ZS 61,
KI 14, KI 15, KI 36,

V stanovanjska območjih (S), ki mejijo na območja za industrijo (I), se ob neposrednem stiku uredijo
zeleni pasovi, ki omogočajo varstvo pred hrupom in onesnaženjem zraka.
Neposredno ob stanovanjskih objektih (S) ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo
emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.

ZS 44

Območje je potencialno poplavno ogroženo. Za enoto urejanja velja, da gradnja novih in dozidava
obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne
občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako
ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih
objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

KI 14, KI 28, KI 33

Območja so glede na izdelano hidrološko hidravlično študijo delno ali v celoti poplavno ogrožena. Na poplavnih območjih, za katera so določeni razredi nevarnosti, celoviti omilitveni ukrepi pa niso
predvideni je prepovedana vsaka gradnja novih objektov, dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter
širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, dokler ne
bodo določeni in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi.

KI 37

V območju enote urejanja so dovoljene le naslednje vrste objektov iz 111. člena tega odloka:
– 21520 Pregrade in jezovi (samo nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami ter hudourniške pregrade).
– 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi (samo drenažni objekti).
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja.
– 2223 Cevovodi za odpadno vodo in čistilne naprave (samo cevovodi za odpadno vodo).
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov.
– Nezahtevni objekti kot so škarpe in podporni zidovi, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (samo
poljska pot), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in spominska obeležja.
– Enostavni objekti le pomožni infrastrukturni objekti, spominska obeležja in urbana oprema (samo
nadkrita čakalnica do velikosti 8,0 m2, transparentna).
3.2.2 Večstanovanjska gradnja
124. člen
(KI 16, KI 18)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
– 12420 Garažne stavbe, samo garaže
Na območju centralnih dejavnosti je možna tudi umestitev:
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Upravne in pisarniške stavbe
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 86 Zdravstvo
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
– 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti

Stran

1950 /

Št.

18 / 16. 3. 2015

Dopustne gradnje
Dopustni nezahtevni
in enostavni objekti

Uradni list Republike Slovenije

Na območju centralnih dejavnosti je možno opravljati tudi:
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
– 53 Poštna in kurirska dejavnost
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi
– 60 Radijska in televizijska dejavnost
– 61 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
– 63 Druge informacijske dejavnosti
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne
varnosti
– 70 Dejavnosti uprav podjetij
– 78 zaposlovalne dejavnosti
– 79 Dejavnost potovalnih agencij
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe
– 85 Izobraževanje
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev …
– 92 Prirejanje iger na srečo
– 94 Dejavnost članskih organizacij
V območju večstanovanjske gradnje je opravljanje dejavnosti dovoljeno le v pritličjih in pod
pogoji:
– dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta,
– da se dejavnosti opravljajo le v pritličju,
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti morajo se mora zagotoviti na stavbnem zemljišču, namenjeni gradnji, pri čemer se zagotovi zadostno število parkirišč za potrebe stanovalcev in
– negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in
drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve.
Skladno s skupnimi pogoji.
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaže in ute, utrjene dovozne poti),
– škarpe in podporni zidovi do višine 1,0 m in
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališča).
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški ter utrjena dvorišča),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti),
– vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem) in
– urbana oprema (samo nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, otroško igrišče, objekt
za oglaševanje).

2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj zahtevni
Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi,
objekti
dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni
Postavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti.
objekti
Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
največ 0,60
Tlorisni gabariti
Tri- in večstanovanjske stavbe imajo osnovni kubus največ 16,0 m x 20,0 m. Objekt je lahko
sestavljen iz več osnovnih kubusov (večstanovanjskih stavb), ki morajo biti med seboj povezani v
višjih etažah. Seštevek sestavljenih osnovnih kubusov z veznimi členi ne sme presegati dolžine 75 m.
Osnovni kubusi so lahko pravilne ali nepravilne oblike, v osnovi črke K, L, N, O, S, T ali U.
Nestanovanjske stavbe so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T
oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednih zemljiščih na katere meji. Največja
skupna dimenzija (širina x dolžina) je 25 m x 50 m.
Višinski gabariti
Tri- ali večstanovanjska stavba ter nestanovanjske stavbe so največ 2K+P+5+M.
Kletni deli objekta morajo biti v celoti vkopani v urejen teren.
Kolenčni zid je višine največ 1,5 m, v višino je vključena kapna lega.
Objekti ne smejo biti višji od najvišjega sosednjega objekta v radiju 50 m.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
Tri- ali večstanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°.
Dovoljena je tudi ravna streha naklona do 5°.
Nestanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena je tudi ravna streha naklona do 5°.
V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in nad glavnimi vhodi je dovoljena izvedba
ravnih streh.
Dovoljena so strešna okna, enokapne ali dvokapne frčade, z enakim naklonom kot je osnovna
streha. Vse frčade na eni strehi naj bodo enotno oblikovane in simetrično razporejene.
Barva kritine se prilagaja obstoječi barvi okoliških objektov. Dovoljene so opečne barve, temno
sive in temno rjave barve kritine.
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Fasade

Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali.
Glavna fasada naj bo simetrično oblikovana in orientirana proti prometnici.
Barva fasade mora biti v osnovi bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve).
Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev.
Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve.
Okenske odprtine so pokončne in osno razporejene.
Balkoni morajo biti barvo in oblikovno poenoteni na celotni stavbi.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
Pri določitvi velikosti parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati velikost in zmogljivost
namenjene gradnji
objekta ter zemljišče za vzdrževanje, nemoteno funkcioniranje (manipulativne, parkirne površine),
možnost dostopa do javne površine.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI
Ureditve okolice objektov
Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin.
Ob tri- ali večstanovanjskih stavbah se uredijo otroška igrišča oziroma zelenice.
Varstvo pred hrupom in
varstvo zraka

V stanovanjskih območjih (S), ki mejijo na območja za industrijo (I), se na neposrednem stiku
uredijo zeleni pasovi.
Neposredno ob stanovanjskih objektih (S) ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
3.2.3 Centralne dejavnosti
125. člen
(ZS 24, ZS 41, ZS 42, ZS 46, ZS 48, ZS 49, ZS 50, ZS 51,
ZS 62, ZS 65, KI 21, KI 22, KI 30, KI 32, IZ 32, IZ 35, IZ 38,
IZ 39, IZ 41, IZ 46, IZ 47, IZ 48)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 112 Večstanovanjske stavbe
– 1113 Stanovanjske stavbe za posebne namene
– 121 Gostinske stavbe
– 1220 Upravne in pisarniške stavbe
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 12420 Garažne stavbe, samo garaže
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Na območju stanovanjskih površin je možna le gradnja eno- in večstanovanjskih stavb ter stavb za
posebne namene.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
– 53 Poštna in kurirska dejavnost
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi
– 60 Radijska in televizijska dejavnost
– 61 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
– 63 Druge informacijske dejavnosti
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne
varnosti
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
– 68 Poslovanje z nepremičninami
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti
– 70 Dejavnosti uprav podjetij
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
– 78 Zaposlovalne dejavnosti
– 79 Dejavnost potovalnih agencij
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
– 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe
– 85 Izobraževanje
– 86 Zdravstvo
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve
– 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
– 92 Prirejanje iger na srečo
– 94 Dejavnost članskih organizacij
– 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti
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V enostanovanjskih stavbah je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti pod pogojem,
da je za opravljanje dejavnosti namenjeno največ 50 % neto tlorisne površine objekta.
V večstanovanjskih stavbah je opravljanje dejavnosti možno le v pritličju.
Območja centralnih dejavnosti so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter
bivanju. Na območju centralnih dejavnosti je možno v višjih etažah nestanovanjskih stavb urediti stanovanja.
Nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo garaže in ute, utrjene dovozne poti),
– škarpe in podporni zidovi do višine 1,2 m in
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališča).
Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (samo nadstreški ter utrjena dvorišča),
– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni
objekti),
– vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem) in
– urbana oprema (samo nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, otroško igrišče, objekt za
oglaševanje).

2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
Upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi. Dovoljena so
zahtevni objekti
odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enoPostavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti.
stavni objekti
Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Faktor zazidanosti
največ 0,70
Tlorisni gabariti
Stanovanjske stavbe:
– Enostanovanjske stavbe so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T
oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednih zemljiščih na katere meji. Največja
skupna dimenzija (širina x dolžina) v Zagorju ob Savi je 12 m x 20 m, v Kisovcu in Izlakah 12 m x 18 m.
– Tri- in večstanovanjske stavbe imajo osnovni kubus v Zagorju ob Savi največ 18,0 m x 25,0 m, v
Kisovcu in v Izlakah 16 m x 20 m. Objekt je lahko sestavljen iz več osnovnih kubusov (večstanovanjskih
stavb), ki morajo biti med seboj povezani v višjih etažah. Seštevek sestavljenih osnovnih kubusov z
veznimi členi ne sme presegati 50 m. Osnovni kubusi so lahko pravilne ali nepravilne oblike, v osnovi
črke K, L, N, O, S, T ali U.
– Stanovanjskim stavbam za posebne namene se tlorisni gabarit stavbe določi na način, da se
zagotovi dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta. Parkirišča oziroma manipulativne površine, potrebne za stanovalce se zagotovi na
parceli, namenjeni gradnji.
Nestanovanjske stavbe so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike.
Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi, na sosednih zemljiščih na katere meji. Največja skupna
dimenzija (širina x dolžina) je 25 m x 50 m.
Višinski gabariti
Stanovanjske stavbe:
– Enostanovanjske stavbe imajo najvišji višinski gabarit K+P+1+M.
– Tri- ali večstanovanjska stavba v UN Zagorje ob Savi so najvišje etažnost 2K + P + 10 + M, v UN
Kisovec je najvišja etažnost 2K + P + 5 + M, v Izlakah je najvišja etažnost 2K + P + 2 + M.
– Stanovanjske stavbe za posebne namene so najvišje K+P+3+M.
Nestanovanjske stavbe so najvišje 2K+P+2+M.
Kletni deli objekta morajo biti v celoti vkopani v urejen teren.
Kolenčni zid je višine največ 1,5 m, v višino je vključena tudi kapna lega.
Objekti ne smejo biti višji od najvišjega sosednjega objekta v radiju 50 m.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
Stanovanjske stavbe:
– Enostanovanjske stavbe imajo simetrične dvokapne strehe ali več kapne strehe, naklona od 30°
do 40°.
– Tri- ali večstanovanjske stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne namene so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena je tudi ravna streha največjega naklona do 5°.
Nestanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena
je tudi ravna streha največjega naklona do 5°.
V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in nad glavnimi vhodi je dovoljena izvedba ravnih
streh.
Dovoljena so strešna okna, enokapne ali dvokapne frčade, z enakim naklonom kot je osnovna
streha. Vse frčade na eni strehi naj bodo enotno oblikovane in simetrično razporejene.
Dovoljene so opečne barve, temno sive in temno rjave barve kritine.
Fasade
Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali.
Glavna fasada naj bo simetrično oblikovana in orientirana proti prometnici.
Barva fasade mora biti v osnovi bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve).
Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev.
Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve.
Okenske odprtine so pokončne in osno razporejene,
Balkoni morajo biti barvo in oblikovno poenoteni na celotni stavbi.
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5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
Enostanovanjske stavbe do 800 m2, pri ostalih stavbah je potrebno upoštevati velikost objekta ter
namenjene gradnji
zemljišče za vzdrževanje, nemoteno funkcioniranje (manipulativne, parkirne površine), možnost varnega
dostopa do javne površine.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI
ZS 51
Na območju zelenih površin je možno opravljanje verske in pokopališko dejavnost. Možna je ureditev parkirišča in objektov za potrebe pokopališča (24204 Pokopališče, 12721 Stavbe za opravljanje
verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe in pokopališki objekti).
ZS 46
Možni so tudi objekti: 125 Industrijske stavbe in skladišča, 212 Železnice.
Možne so tudi dejavnosti: 42 Gradnja inženirskih objektov.
Najvišja etažnost stavb je K+P+1+M.
IZ 35, IZ 39, IZ 47
Najvišja etažnost stavb je K+P+1+M.
ZS 49

ZS 48, ZS 50, IZ 38,
IZ 41, IZ 46
ZS 42, ZS 65, IZ 46,
IZ 47, IZ 48
KI 1, KI 32

Javne površine in trgi
Ureditve okolice
objektov
Varstvo pred hrupom
in varstvo zraka
ZS 46, ZS 48

Območje je potencialno poplavno ogroženo. Za enoto urejanja velja, da gradnja novih in dozidava
obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne
občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako
ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih
objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
Na območju stanovanjskih površin znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so
določeni v enoti stanovanjska gradnja (npr. ZS 63).
Na območju zelenih površin znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni
znotraj enote zelene površine.
Območja so glede na izdelano hidrološko hidravlično študijo delno ali v celoti poplavno ogrožena.
Na poplavnih območjih, za katera so določeni razredi nevarnosti, celoviti omilitveni ukrepi pa niso predvideni je prepovedana vsaka gradnja novih objektov, dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter širitev
obstoječe ali vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, dokler ne bodo
določeni in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi.
Urejanje večjih površin, ki imajo javni značaj mora biti kvalitetno oblikovano (tlaki, zasaditve, urbana oprema – tudi za igro otrok) in mora upoštevati obstoječe ulične gradbene linije in gabarite ter se
oblikovno vklopiti v urbano okolje.
Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin.
Ob tri- ali večstanovanjskih stavbah se uredijo otroška igrišča oziroma zelenice.
V območjih, ki mejijo na stanovanjska območja, se on neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi.
Na stavbna zemljišča v območju oziroma delu območja centralnih dejavnosti, ki mejijo neposredno
na stanovanjska območja (S) oziroma neposredno na stanovanjske objekte, ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
Območje enot urejanja je v celoti ali deloma poplavno, znotraj območja opozorilne karte poplav,
zato je prepovedana:
– vsaka gradnja novih objektov in
– širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti, dokler se ne izdela karta ogroženosti območij.
Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
3.2.4 Območja proizvodnih dejavnosti
126. člen
(ZS 54, ZS 55, KI 34)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– 125 Industrijske stavbe in skladišča
– 12420 Garažne stavbe, samo garaže
– 122 Upravne in pisarniške stavbe
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 230 Kompleksni industrijski objekti
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti:
– 09 Storitve za rudarstvo
– 10 Proizvodnja živil
– 11 Proizvodnja pijač
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov
– 13 Proizvodna tekstilij
– 14 Proizvodnja oblačil
– 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
– 16 Obdelava in predelava lesa itd.
– 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
– 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
– 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
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– 24 Proizvodnja kovin
– 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov itd.
– 26 Proizvodnja računalnikov itd.
– 27 Proizvodnja električnih naprav
– 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
– 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
– 31 Proizvodnja pohištva
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro
– 41 Gradnja stavb
– 42 Gradnja inženirskih objektov
– 43 Specializirana gradbena dela
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo
– 49 Promet in skladiščenje
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za funkcioniranje posameznega kompleksa.
Skladno s skupnimi pogoji.
Nezahtevni objekti:
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– spominska obeležja in
– objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti,
– spominska obeležja in
– urbana oprema.

2. LEGA OBJEKTOV
Zahtevni in manj
Daljša stranica objekta poteka vzporedno s cesto.
zahtevni objekti
Nezahtevni
Postavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti.
in enostavnih objektov
Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV
Tlorisni gabariti
Tlorisni gabariti so oblike, ki omogočajo tehnološko izvajanje dovoljenih dejavnosti in omogočajo
normalno funkcioniranje in vzdrževanje objekta.
Dovoljene so dozidave objektov do 50 % osnovnega tlorisa objekta.
Višinski gabariti
Najvišji gabarit je K+P+2, višina objekta enaka ali nižja višini obstoječih objektov, največ 15,0 m od
kote urejenega terena ob cesti do kapi.
4. OBLIKOVNI POGOJI
Strehe
Dovoljene so eno-, dvo- ali večkapne (sestavljene) strehe in/ali ravne strehe. Naklon strešin do 20°.
Fasade
Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali.
Glavna fasada naj bo simetrično oblikovana in orientirana proti prometnici.
Barva fasade mora biti bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve), lahko tudi kovinskega videza.
Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev.
Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve.
Odprtine se oblikujejo svobodno.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
Velikost parcele
Pri določitvi parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati velikost objekta ter zemljišče za
namenjene gradnji
vzdrževanje, nemoteno funkcioniranje (manipulativne, parkirne površine), možnost dostopa do javne
površine tudi za tovornjake.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI
ZS 55
Na območju centralnih dejavnosti znotraj ZS 55 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji, kot so
določeni v enoti centralne dejavnosti (npr. ZS 41).
KI 3, KI 34
Območja so glede na izdelano hidrološko hidravlično študijo delno ali v celoti poplavno ogrožena. Na
poplavnih območjih, za katera so določeni razredi nevarnosti, celoviti omilitveni ukrepi pa niso predvideni
je prepovedana vsaka gradnja novih objektov, dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, dokler ne bodo določeni
in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi.
Ureditve okolice
Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin.
objektov
V območjih, ki mejijo na stanovanjska območja, se na neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi.
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3.2.5 Okoljska infrastruktura
127. člen
(ZS 45, ZS 58)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
Vrste objektov v ZS 45:
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
– 24203 Odlagališča odpadkov
Vrste objektov v ZS 58:
– 2223 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
Dopustne dejavnosti
– 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– 37 Ravnanje z odplakami
– 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi
Dopustni nezahtevni
Nezahtevni objekti:
in enostavni objekti
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti in
– začasni objekti (samo kiosk).
Enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti.
2. OBLIKOVNI POGOJI
Oblikovanje objektov in naprav naj se vklopi v okolico. Oblikovanje zunanjosti in barva fasad ne
sme biti vpadljiva.
3. DRUGA MERILA IN POGOJI
KI34
Vzpostavi se zelena bariera v sklopu (okoli) zbirnega centra.
Neposredno ob stanovanjskih objektih (S), ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo
emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
ZS 58
Na območju enote urejanja oziroma tistega dela, ki je ogroženo zaradi poplav, je prepovedana:
– vsaka gradnja novih objektov,
– dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter
– širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti,
dokler se ne preveri možnost poseganja v prostor z določitvijo razredov poplavne nevarnosti oziroma dokler ne bo izdelana hidrološko hidravlična študija za celo območje občine in izvedeni protipoplavni
ukrepi.
Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
3.2.6 Zelene površine
128. člen
(ZS 47, ZS 57, KI 2, KI 23, KI 24, KI 25, KI 27, IZ 37,
IZ 42, IZ 43)
1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
Vrste objektov
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
Novih stavb na območjih ostalih zelenih površin ni dovoljeno graditi.
Dopustne dejavnosti
Dopustne dejavnosti na območju in IZ 43:
– Verska in pokopališka dejavnost.
Dopustni nezahtevni
Nezahtevni objekti:
in enostavni objekti
– škarpe in podporni zidovi do višine 1,2 m in
– spominska obeležja.
Enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– spominska obeležja in
– urbana oprema (samo otroško igrišče).
2. OBLIKOVNI POGOJI
Na območju vseh zelenih površin je možna:
– ureditev javnih površin (igrišča, trgi, sprehajališča, poti),
– ureditev vodotokov (brežin, prečkanj, regulacija korita),
– ureditev zelenih površin (zelenice, parki, drevoredi, brežine) za potrebe bivanja (oddih, sprostitev)
prebivalcev v urbanih naseljih in
– ureditev vrtičkov (na podlagi odloka).
Ob vodotokih se uredijo sprehajalne poti in kolesarske steze.
Oblikovanje objektov in naprav naj se vklopi v okolico. Oblikovanje zunanjosti, konstrukcij in barva
fasad ne sme biti vpadljiva.
Ureditve okolice
Zelena barijera ali zeleni pas se vzpostavi v sklopu (okoli) zaključenih stanovanjskih območij (S),
objektov
kot distanca do mejnih (ne stanovanjskih) območij (C, I) oziroma tudi tam, kjer je pretežno stanovanjska
namenska raba.
Minimalna širina zelenega pasu je 5,0 m, če ni drugače določeno.
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3. DRUGA MERILA IN POGOJI
ZS 57
Na območju stanovanjskih površin veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji, kot za enoto stanovanjska gradnja v UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec, UN Izlake (npr. ZS 63).
IZ 43
Vrste objektov na območju IZ 43:
– 24204 Pokopališča
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov (samo kapele)
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti (samo mrliške vežice ter spremljajoče stavbe in
objekti, cvetličarna in pogrebna oprema).
Znotraj enote je možna ureditev parkirišč.
KI 2
V enoti urejanja glede na določbe predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja, posegi v prostor, do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov, niso dopustni.
KI 37
Ohranja se obstoječe kmetijske površine kot retenzijsko območje in obvodne zelene površine.
ZS 47
Območje enot urejanja je v celoti ali deloma poplavno, znotraj območja opozorilne karte poplav,
zato je prepovedana:
– vsaka gradnja novih objektov in
– širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti, dokler se ne izdela karta ogroženosti območij.
Dovoljena je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
3.2.7 Usmeritve za izdelavo OPPN
in spremembo veljavnih PIN
129. člen
(ZS 26, ZS 28, ZS 29, ZS 30, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32,
ZS 33, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37, KI 9, KI 10,
KI 11, KI 12, KI 13, IZ 6, IZ 7, IZ 8, IZ 9, IZ 10, IZ 11, IZ 12,
IZ 13, IZ 15, IZ 16, IZ 17, IZ 18, IZ 19, IZ 20)
ZS 26 – Gorica
ZS 28 – Bren
ZS 29 – Hrastelj
ZS 30 – Jazbec
OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija – sever
OP 5 ZS 32 – Na bregu
ZS 33 – Šikovec
OP 5 ZS 34 – Podkraj

KI 9 – Zlato polje
KI 10 – Tonkova
KI 11 – Šola
KI 12 – Loke – vzhod
KI 13 – Ob Mediji
KI 1 – ZN za območje »Center v Kisovcu«
KI 2 – Lokacijski načrt za bencinski servis v Kisovcu

OP 5 ZS 36 – Orlek
OP 5 ZS 37 – Jerman

(1) Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim
območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno,
upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih
vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih
za posamezne UN.
(2) Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con
naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za
proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z
uporaba podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd.).
(3) Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih
naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih
in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje,
prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na
obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
(4) Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con
naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega
omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih
mest.
(5) Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno
upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za

IZ 6 – Loke na Izlakah
IZ 7 – Pod Prhovcem
IZ 8 – Zajc
IZ 9 – Medijske toplice – sever
IZ 10 – Ob Orehovici
IZ 11 – Krajce
IZ 12 – Ob Lesjem potoku
IZ 13 – Medijske toplice – jug
IZ 15 – Lebar
IZ 16 – Gladež
IZ 17 – Bleiweis
IZ 18 – Gramc
IZ 19 – Juvan
IZ 20 – Pod cerkvijo

eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od
20 m do 30 m.
(6) Gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb pod koridorji
obstoječih daljnovodov ni možna.
(7) Na območju urejanja IZ 6 in IZ 14 je potrebno upoštevati določila v zvezi s sanacijskimi deli. Obvezno se zagotovi
ustrezen varnostni odmik objekta od gozdnega roba. V izogib
uničenju vitalnega dela, je potrebno pri pripravi OPPN Loke
zagotoviti takšno ureditev, ki bo vitalni del pEPO Loke ohranila. Povirni del pEPO se ohrani, ne pozida, kar pomeni, da se
ohranja kot območje zelenega sistema naselja. Za OPPN Loke
se izdela okoljsko poročilo in pridobi naravovarstveno soglasje.
(8) Za stanovanjsko enoto OP 5 ZS 36 se zagotovi faznost
izvedbe.
(9) Na območju zelenih površin znotraj enote KI 12 je
možna pokopališka dejavnost.
(10) V območjih KI 12 in KI 13, ki mejijo na stanovanjska
območja, se na neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi.
Neposredno ob stanovanjskih objektih (S), ni dovoljeno
umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in
hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
(11) Na območju enote KI 13 je potrebno upoštevati
omilitvene ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. V enoti
urejanja glede na določbe predpisa, ki določa pogoje in ome-
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jitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, posegi v prostor, do izvedbe celovitih omilitvenih
ukrepov, posegi niso dopustni.
(12) Za območji IZ 6 in SI 2, za kateri je predviden OPPN,
je potrebno zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča. Za
območje IZ 6 se nadomestna kmetijska zemljišča zagotovijo
na območjih OP 1/1336 in OP 1/1337 v velikosti 0,7 ha. Za
območje SI 2 pa se nadomestna kmetijska zemljišča zagotovijo
na območjih OP 1/1343, OP 1/1338, OP 1/1339 in OP 1/1340 v
velikosti 2,3 ha. Nadomestna kmetijska zemljišča se zagotovijo
do sprejetja OPPN za IZ 6 in SI 2.
130. člen
(posebna merila in pogoji ter dopustna odstopanja)
(1) Na območju enot kmetijskih zemljišč znotraj UN (ZS
38, IZ 33, IZ 25, IZ 26, KI 37) veljajo enaki prostorsko izvedbeni
pogoji kot v enoti Kmetijska zemljišča Odprti prostor (OP 1)
kolikor ta odlok ne določa drugače.
(2) Na območju enot gozda znotraj UN veljajo enaki
prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Gozd – Odprti prostor
(ZS 38).
(3) V območjih enot znotraj UN (KI 12 in KI 13), se v
območju namenske rabe zelenih površin, uporabljajo določila
128. člena tega odloka za zelene površine.
(4) Odstopanje do (+40 %) od določenih največjih dimenzij
je dopustno le pri stavbah s posebnimi tehnološkimi zahtevami
v kmetijski proizvodnji, pri čemer morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeni ukrepi, s katerimi se
omili vizualno izpostavljenost načrtovanega objekta v prostoru.
(5) Pri dozidavah in rekonstrukcijah obstoječih legalno
zgrajenih objektov, ki niso izvedeni v skladu s prostorskimi
izvedbenimi pogoji, določenimi s tem odlokom, so dopustna
odstopanja od oblikovnih pogojev. Oblikovanje se pri dozidavah
in rekonstrukcijah v tem primeru prilagodi obstoječemu legalno
zgrajenemu objektu.
(6) Dopustna so odstopanja od naklonov streh zaradi
prilagoditve tipologiji okoliških obstoječih objektov, zaradi specifične tehnologije in pri večjih objektih, namenjenih obrti in
podjetništvu, hlevih ter gospodarskih poslopjih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
131. člen
(veljavnost prostorskih planskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji
občinski prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob
Savi v letu 1994 (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob
Savi, Dopolnitev v letu 1997 (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob
Savi, Dopolnitev v letu 2002 (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob
Savi – čistopis (Uradni list RS, št. 14/04) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Zagorje ob Savi za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Zagorje ob
Savi za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/96).
132. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih aktov)
V veljavi so naslednji prostorski izvedbeni akti:
(1) OP ODPRTI PROSTOR
– OP 2 – UN Suhi potok, odlok št. 350-3/85, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/86 in 7/88),
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– OP 3 – UN za kamnolom Borovnik, odlok št. 352-7/99,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 21/03 in Uradni list RS, št. 46/13DPN),
– OP 4 – UN za območje sanacije nadzemnega dela
pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame
Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje, odlok št. 352-5/92,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 14/99, 17/03 in Uradni list
RS, št. 57/05, 46/13 – DPN),
– OP 5 – UN za sanacijo rudniških površin na območju Cilenca, Orlek, Podstrana in Ruardi, odlok št. 352-5/93,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94 in 8/01 in Uradni list RS,
št. 81/08) in
– LN za rekonstrukcijo magistralne ceste št. M 10 Trojane, odlok št. 343-1/89, (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91).
(2) OBMOČJE UN ZAGORJE OB SAVI
– ZS 1 – UN območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob
Savi, odlok št. 35203-6/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/98,
17/03 in Uradni list RS, št. 81/08, 18/14),
– ZS 2 – ZN za območje poslovno-trgovski center ob
Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-1/96,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 5/00, 13/03),
– ZS 3 – ZN Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice, odlok št. 35203-3/96, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/97,
12/02 in Uradni list RS, št. 123/04, 119/05, 45/12),
– ZS 4 – ZN za individualno stanovanjsko pozidavo
na pobočju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi, odlok
št. 35203-1/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/98, 21/03 in
Uradni list RS, št. 123/04),
– ZS 5 – LN za rekonstrukcijo bencinskega servisa in
avtopralnice v Zagorju ob Savi, odlok št. 351-P-24/90, (Uradni
vestnik Zasavja, št. 18/90, 23/90),
– ZS 6 – UN prenove stanovanjskega območja Polje
1‑32 v Zagorju ob Savi ter spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za bencinski servis in avtopralnico, odlok
št. 352-34/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96, 8/01),
– ZS 7 – ZN za območje tržnice, odlok št. 352-4/91,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 18/92),
– ZS 8 – UN »Zagorje center I – A«, odlok št. 350-4/88,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 22/88),
– ZS 10 – UN za območje urejanja IGM Zagorje, odlok za
izvajanje ureditvenega načrta IGM Zagorje št. 35203-38/95,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96, 3/01) in odlok št. 3527/2004 (Uradni list RS, št. 76/05, 46/13 – DPN),
– ZS 11 – ZN za območje ob pekarni v Zagorju ob Savi,
odlok št. 352-5/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/00),
– ZS 12 – UN za območje ob Cesti zmage v Zagorju ob
Savi, odlok št. 352-5/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in
Uradni list RS, št. 32/07),
– ZS 13 – UN za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-4/99, (Uradni list RS, št. 74/05,
20/09),
– ZS 14 – LN za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju, odlok št. 352-3/2003 (Uradni list RS, št. 79/04),
– ZS 15 – LN za območje »Kogovškovega travnika« v
Zagorju ob Savi, št. 352-10/2004 (Uradni list RS, št. 57/05),
– ZS 16 – LN za zahodno obvoznico od priključka za
osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju, odlok št. 352-1/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99 in 4/01),
– ZS 17 – UN za območje Rudnik – Toplice v Zagorju ob
Savi, odlok št. 35203-5/95, (Uradni list RS, 22/06),
– ZS 17/2-del – OPPN za območje Osnovne šole Toneta
Okrogarja v Zagorju ob Savi, odlok št. 350 – 6/2010 (Uradni
list RS, št. 82/13),
– ZS 18 – ZN kompleksa SVEA Zagorje, odlok št. 352032/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96, 4/01 in 46/13 – DPN),
– ZS 19 – OPPN za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi, odlok št. 3505-3/2007, (Uradni list RS, št. 107/08),
– ZS 20 – OPPN za območje »Gostišča Kum v Zagorju
ob Savi, odlok št. 350-1/2007, (Uradni list RS, št. 31/08),
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– ZS 21 – LN za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje, odlok
št. 352-5/2005 (Uradni list RS, št. 57/05, 64/05 – popr. in
46/13 – DPN),
– ZS 23 – OPPN za območje »Selo« v Zagorju, odlok
št. 3505-4/2008, (Uradni list RS, št. 88/12),
– ZS 25 – LN obvozne ceste in regulacija Kotredeščice,
odlok št. 351-C-59/87, (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91 in
Uradni list RS, št. 54/10),
– LN za oskrbo Zagorja ob Savi z zemeljskim plinom,
odlok št. 352-1/88, (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/919),
– ZS 35 – OPPN za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi, odlok št. 3505-2/2008, (Uradni list RS, št. 76/10),
– OP 5 ZS 27 – OPPN za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc
v Zagorju ob Savi, odlok št. 350 – 5/2011 (Uradni list RS,
št. 82/13),
– OP 5 ZS 31-del – OPPN za območje OP 5 ZS 31 –
»Okrogarjeva kolonija sever«, odlok št. 350 – 6/2011 (Uradni
list RS, št. 59/13) in
– OP 5 ZS 37-del – OPPN za območje OP 5 ZS 37 –
Jerman 1 v Zagorju ob Savi, odlok št. 350-5/2012 (Uradni list
RS, št. 19/13).
(3) OBMOČJE UN KISOVEC
– KI 1 – ZN za območje »Center v Kisovcu«, odlok
št. 35204-2/96, (Uradni list RS, št. 41/04),
– KI 3 – ZN za proizvodno-obrtno Kisovec, odlok št. 3524/89, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 17/93, 8/98, 12/98,
17/03 in Uradni list RS, št. 57/05, 53/12, 18/14),
– KI 5 ZN za območje »Zahodni del naselja Kisovec«,
odlok št. 352-4/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/01 in Uradni
list RS, št. 92/05, 65/11),
– KI 7 – OPPN za območje »Loke« v Kisovcu, odlok
št. 3505-1/2008, (Uradni list RS, št. 19/09) in
– LN za plinifikacijo in rekonstrukcijo vodovoda, kanalizacije ter KRS omrežja, javne razsvetljave in ravnanje s komunalnimi odpadki naselja Kisovec, odlok št. 352-3/98, (Uradni
vestnik Zasavja, št. 3/01).
(4) OBMOČJE UN IZLAKE
– IZ 1 – ZN Košenina na Izlakah, odlok št. 352-6/94, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96 in Uradni list RS, št. 31/08, 20/12),
– IZ 2 – ZN Izlake – Spodnji Prhovec, odlok št. 350-1/86,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 18/90),
– IZ 3 – ZN TRC Medijske toplice – 1. faza, odlok
št. 35101-252/91, (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/93),
– IZ 4 – ZN za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, odlok št. 352-1/98, (Uradni vestnik Zasavja,
št. 10/99 in Uradni list RS, št. 53/09, 46/13 – DPN) in
– IZ 5 – LN za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake, odlok št. 352-4/2002, (Uradni list
RS, št. 57/05).
(5) Vsi ostali občinski prostorski izvedbeni akti, ki urejajo
posamezne dele prostora občine in niso navedeni v tem členu,
se s sprejemom tega odloka razveljavijo.
(6) V celoti ali delno se razveljavijo tisti občinski prostorski
izvedbeni akti, katerih območje se nahaja v celoti ali del znotraj
linij razredov majhne, srednje ali velike ogroženosti, razen če
ni z določili tega odloka drugače določeno.
133. člen
(dokončanje postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se gradbeno dovoljenje lahko izda, na podlagi dosedanjih veljavnih aktov, če je
vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred začetkom
veljavnosti tega odloka.
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135. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500–1/2007 in 350-5/2014
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

698.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Glasbena šola
Zagorje ob Savi«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1,
44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji
dne 3. 2. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za glasbeno izobraževanje Glasbena šola Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Glasbena šola Zagorje ob Savi.
Sedež zavoda: Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo izven sedeža zavoda.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo,
način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.

134. člen

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

(hramba in vpogled)

4. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.

OPN se hrani in je na vpogled na Ministrstvu za okolje in
prostor – Direktorat za prostor, Upravni enoti Zagorje ob Savi
ter na Občini Zagorje ob Savi.
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so:

5. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
– P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ

6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na področju Občine Zagorje
ob Savi.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o
zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in
jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
9. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
10. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
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Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme
pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal
mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma
izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku
delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o
prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov
član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
član, kateremu je prenehal mandat.
a) Volitve predstavnikov delavcev
11. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni
pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu
volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo
in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
12. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
13. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli
se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.
14. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od
dneva volitev.
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15. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral
ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
b) Volitve predstavnikov staršev
16. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev
z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s
kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane
sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi
glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu.
Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za
člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden
izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
17. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev,
navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem
sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti
podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu
staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga
predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev
prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni
od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred
sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev,
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
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2. Ravnatelj
18. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenim z zakonom.
3. Strokovni organi
19. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
20. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določa zakona.
VII. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v
zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami
med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v
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skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za
opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno
službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z
ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v
svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
25. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XI. JAVNOST DELA
26. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in
javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter
vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti
ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi
predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.
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Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih
od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
30. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo, 19/13).
32. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-10/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

699.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola
dr. Slavka Gruma«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1,
44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji
dne 2. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola
dr. Slavka Gruma (v nadaljevanju: zavod).
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O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola dr. Slavka Gruma.
Sedež zavoda: Cankarjev trg 2, Zagorje ob Savi.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo izven sedeža zavoda.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo,
način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.
5. člen
V okviru osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja je zavod vpisan v razvid izvajalcev za izvajanje:
– prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
– posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami.
Zavod v okviru opredeljene dejavnosti izvaja tudi:
– mobilno logopedsko službo,
– specialno pedagoško službo in mobilno specialno pedagoško službo,
– raziskovalno in svetovalno dejavnost s področja skrbi
za osebe s posebnimi potrebami.
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
so:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
zakup,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje.
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VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o
zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in
jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
9. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
10. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status
učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme
pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev,
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član,
kateremu je prenehal mandat.

V. ŠOLSKI OKOLIŠ

a) Volitve predstavnikov delavcev

6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju na področju Občine Zagorje ob Savi.
Matična enota je Osnovna šola dr. Slavka Gruma, kjer je
sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo
za celoten zavod.

11. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
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potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje
se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
12. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci
zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
13. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.
14. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
15. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
b) Volitve predstavnikov staršev
16. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda
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morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane
sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov,
ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi
glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov
ne prejme največjega števila glasov.
17. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev,
navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan
v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če
predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta
staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet
v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka
šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo
sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev,
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov
sveta staršev.
2. Ravnatelj
18. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenim z zakonom.
a) Pomočnik ravnatelja
19. člen
V skladu z zakonom, normativi in standardi za izvajanje
programa osnovne šole ravnatelj lahko imenuje pomočnika
ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
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3. Strokovni organi

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

20. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
21. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določa zakon.
VII. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v
zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami
med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v
skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za
opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno
službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z
ustanoviteljem.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
26. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XI. JAVNOST DELA
27. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in
javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter
vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti
ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi
predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

29. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih
od dneva uveljavitve tega odloka.

25. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v
svojem imenu in za svoj račun.

30. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
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31. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola dr. Slavka Gruma (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo, 19/13).
33. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-9/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

700.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana
Kavčiča«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1,
44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji
dne 2. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko
izobraževanje Osnovna šola Ivana Kavčiča (v nadaljevanju:
zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Ivana Kavčiča.
Sedež zavoda: Izlake 4, Izlake.
III. PODRUŽNICA ŠOLE
3. člen
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji organizira podružnica
šole.
Ime podružnice šole: Podružnična šola Mlinše.
Podružnica šole deluje na lokaciji: Mlinše 14, Izlake.
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IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo,
način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
za Osnovno šolo Ivana Kavčiča:
– za učence od 1. do 9. razreda:
Izlake, Loke, Medijske Toplice, Narof, Obrezija, Spodnje
Izlake, Zgornje Izlake, Spodnji Prhovec, Valvazorjeva, Gladež,
Orehovica, Podlipovica, Zgornji Prhovec, Šemnik, Krače, Smučidol, Jelenk, Borje pri Mlinšah, Medija, Kolovrat, Šentgotard,
Hrastnik pri Trojanah, Polšina, Blodnik, Jelševica, Briše.
– za učence od 5. do 9. razreda še:
Mlinše, Breznik, Ravne pri Mlinšah, Kostrevnica, Vrh pri
Mlinšah, Zabava, Žvarulje, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Kandrše –
del, Vidrga, Log pri Mlinšah, Razpotje.
za Podružnično šolo Mlinše:
– za učence od 1. do 4. razreda:
Mlinše, Breznik, Ravne pri Mlinšah, Kostrevnica, Vrh pri
Mlinšah, Zabava, Žvarulje, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Kandrše –
del, Vidrga, Log pri Mlinšah, Razpotje.
Matična šola je Osnovna šola Ivana Kavčiča, kjer je sedež
zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.
VII. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.

8. člen

1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o
zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
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Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in
jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
11. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status
učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme
pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev,
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član,
kateremu je prenehal mandat.
a) Volitve predstavnikov delavcev
12. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– tri predstavnike izmed delavcev matične enote,
– dva predstavnika izmed delavcev Podružnične šole
Mlinše.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje
se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
13. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
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Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci
zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
14. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote ter koliko izmed delavcev podružnične
šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.
15. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
b) Volitve predstavnikov staršev
17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da izvoli:
– dva predstavnika izmed staršev učencev matične enote in
– enega predstavnika izmed staršev učencev podružnice
šole.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda
morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane
sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov,
ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi
glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
vseh članov sveta staršev.
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Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov
ne prejme največjega števila glasov.
18. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev,
navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan
v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če
predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta
staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet
v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka
šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo
sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev,
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov
sveta staršev.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenim z zakonom.
a) Pomočnik ravnatelja
20. člen
V skladu z zakonom, normativi in standardi za izvajanje
programa osnovne šole ravnatelj lahko imenuje pomočnika
ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b) Vodja podružnične šole
21. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje
in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole in
ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice
šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole s starši in okoljem,
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– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj šole.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določa zakon.
VIII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v
zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami
med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v
skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za
opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno
službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z
ustanoviteljem.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v
svojem imenu in za svoj račun.
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Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XII. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in
javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter
vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti
ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi
predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih
od dneva uveljavitve tega odloka.
32. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
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33. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Ivana Kavčiča (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/10 in 19/13).
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-6/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

701.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana
Skvarče«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1,
44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji
dne 2. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko
izobraževanje Osnovna šola Ivana Skvarče (v nadaljevanju:
zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Ivana Skvarče.
Sedež zavoda: Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi.
III. PODRUŽNICA ŠOLE
3. člen
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji organizira podružnica
šole.
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Ime podružnice šole: Podružnična šola Podkum, ki deluje
na lokaciji Podkum 13, Podkum.
Ime podružnice šole: Podružnična šola Čemšenik, ki deluje na lokaciji Čemšenik 2, Čemšenik.

VII. ORGANI ZAVODA

IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo,
način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
za Osnovno šolo Ivana Skvarče:
– za učence od 1. do 9. razreda:
Farčnikova kolonija, Pintarjeva cesta, Cesta 9. avgusta,
Selo pri Zagorju, Trboveljska cesta, Vinska cesta, Ravenska
vas, Zavine od hiš. št. 15. dalje, Kotredež, Prapreče – del,
Rove, Potoška vas, Cesta 20. julija, Šklendrovec od 37. hiš.
št. dalje, Cankarjev trg, Cesta zmage – neparne hiš. št., Fakinova ulica, Gasilska cesta, Kolodvorska cesta, Levstikova ulica,
Naselje Srečka Kosovela, Partizanska ulica, Prešernova cesta,
Savska cesta, Družina, Ulica talcev, Vrtna ulica, Konjšica – del.
– za učence od 5. do 9. razreda še:
Brezje, Čemšenik, Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe – del, Zabreznik, Znojile, Podkum, Borovak
pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Rodež,
Rtiče, Šklendrovec, od 1. do 36. hiš. št., Sopota.
za podružnično šolo Podkum:
– za učence od 1. do 4. razreda:
Podkum, Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum,
Osredek, Padež, Rodež, Rtiče, Šklendrovec, od 1. do 36. hiš. št.,
Sopota.
za podružnično šolo Čemšenik:
– za učence od 1. do 4. razreda:
Brezje, Čemšenik, Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe – del, Zabreznik, Znojile.
Matična šola je Osnovna šola Ivana Skvarče, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo
za celoten zavod.
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8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o
zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in
jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
11. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status
učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme
pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev,
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član,
kateremu je prenehal mandat.
a) Volitve predstavnikov delavcev
12. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– tri predstavnike izmed delavcev matične enote,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole
Podkum,
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– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole
Čemšenik.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje
se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
13. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci
zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
14. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote ter koliko izmed delavcev podružnične
šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.
15. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
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b) Volitve predstavnikov staršev
17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da izvoli:
– enega predstavnika izmed staršev učencev matične
enote,
– enega predstavnika izmed staršev učencev Podružnične šole Podkum,
– enega predstavnika izmed staršev učencev Podružnične šole Čemšenik.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda
morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane
sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov,
ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi
glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov
ne prejme največjega števila glasov.
18. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev,
navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan
v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če
predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta
staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet
v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka
šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo
sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev,
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov
sveta staršev.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.
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Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenim z zakonom.
a) Pomočnik ravnatelja
20. člen
V skladu z zakonom, normativi in standardi za izvajanje
programa osnovne šole ravnatelj lahko imenuje pomočnika
ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b) Vodja podružnične šole
21. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje
in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole, in
ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice
šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole s starši in okoljem,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj šole.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določa zakon.
VIII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v
zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami
med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev
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od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v
skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za
opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno
službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z
ustanoviteljem.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v
svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XII. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem
in javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda,
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ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali
drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik
organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih
od dneva uveljavitve tega odloka.
32. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
33. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Ivana Skvarče (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo, 19/10, 54/10 in 19/13).
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-5/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

702.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta
Okrogarja«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1,
44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji
dne 2. 3. 2015 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko
izobraževanje Osnovna šola Toneta Okrogarja (v nadaljevanju:
zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Toneta Okrogarja.
Sedež zavoda: Šolska cesta 1, Zagorje ob Savi.
III. PODRUŽNICA ŠOLE
3. člen
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji organizira podružnica
šole.
Ime podružnice šole: Podružnična šola Kisovec, ki deluje
na lokaciji Cesta 15. aprila 25, Kisovec.
Ime podružnice šole: Podružnična šola Šentlambert, ki
deluje na lokaciji Šentlambert 11, Zagorje ob Savi.
IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo,
način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
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za Osnovno šolo Toneta Okrogarja:
– za učence od 1. do 9. razreda:
Podkraj pri Zagorju, Okrogarjeva kolonija, Kopališka ulica,
Šolska ulica, Eberlova cesta, Grajska ulica, Podvine, Vine, Na
bregu, Cesta Otona Župančiča, Dolenja vas, Marnova ulica,
Ulica prvoborcev, Pečarjeva ulica, Cesta Borisa Kidriča, Cesta
zmage parne hiš. št., Polje, Loke pri Zagorju od 1. do 12. hiš.
št., Vrh, Čolnišče, Prečna pot.
– za učence od 6. do 9. razreda še:
Zavine od 1. do 15. hiš. št., Loke pri Zagorju od 13. hiš.
št. dalje, Spodnji Šemnik, Borovniško naselje, Cesta na Zlato
polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje na Šahtu,
Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova cesta,
Strahovlje, Trg Pohorskega bataljona (za učence, ki se po
končanem 5. razredu prešolajo na matično šolo iz PŠ Kisovec).
– za učence od 5. do 9. razreda še:
Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče,
Senožeti, Šentlambert, Tirna, Požarje, Kal, Špital (za učence,
ki se po zaključenem 4. razredu prešolajo na matično šolo iz
PŠ Šentlambert).
za Podružnično šolo Kisovec:
– za učence od 1. do 5. razreda:
Zavine od 1. do 15. hiš. št., Loke pri Zagorju od 13. hiš.
št. dalje, Spodnji Šemnik, Borovniško naselje, Cesta na Zlato
polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje na Šahtu,
Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova cesta,
Trg Pohorskega bataljona, Strahovlje.
za Podružnično šolo Šentlambert:
– za učence od 1. do 4. razreda:
Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče,
Senožeti, Šentlambert, Tirna, Požarje, Kal, Špital.
Matična šola je Osnovna šola Toneta Okrogarja, kjer je
sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo
za celoten zavod.
VII. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o
zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in
jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predse-
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dnika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
11. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status
učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme
pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev,
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član,
kateremu je prenehal mandat.
a) Volitve predstavnikov delavcev
12. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– tri predstavnike izmed delavcev matične enote,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole
Kisovec,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole
Šentlambert.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje
se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
13. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci
zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
14. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed de-
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lavcev matične enote ter koliko izmed delavcev podružnične
šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.
15. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
b) Volitve predstavnikov staršev
17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da izvoli:
– enega predstavnika izmed staršev učencev matične
enote,
– enega predstavnika izmed staršev učencev Podružnične šole Kisovec,
– enega predstavnika izmed staršev učencev Podružnične šole Šentlambert.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda
morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane
sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov,
ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi
glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov
ne prejme največjega števila glasov.
18. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
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na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev,
navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan
v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če
predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta
staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet
v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka
šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo
sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev,
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov
sveta staršev.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenim z zakonom.
a) Pomočnik ravnatelja
20. člen
V skladu z zakonom normativi in standardi za izvajanje
programa osnovne šole ravnatelj lahko imenuje pomočnika
ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b) Vodja podružnične šole
21. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje
in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole, in
ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice
šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s starši in okoljem,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj šole.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
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Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe.

XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

4. Svet staršev

28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določa zakon.
VIII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v
zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami
med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v
skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za
opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno
službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z
ustanoviteljem.

XII. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in
javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter
vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti
ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi
predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v
svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.

31. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih
od dneva uveljavitve tega odloka.
32. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
33. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka.
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34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Toneta Okrogarja (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo, 54/10 in 19/13).
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-7/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje
ob Savi«

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1,
44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji
dne 2. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj),
ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod na področju predšolske vzgoje Vrtec Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Vrtec Zagorje ob Savi.
Sedež zavoda: Cesta 9. avgusta 111, Zagorje ob Savi.
3. člen
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na
različnih lokacijah organizirajo naslednje enote:
– Enota Smrkci, Cesta 9. avgusta 111, Zagorje ob Savi;
– Enota Maja, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi;
– Enota Center, Cesta zmage 7/a, 1410 Zagorje ob Savi;
– Enota Ciciban, Trg pohorskega bataljona 2, 1412 Kisovec
z oddelki v Podružnični šoli Kisovec, Cesta 15. aprila 25, 1412
Kisovec, Osnovne šole Toneta Okrogarja;
– Enota Kekec, Izlake 6, 1411 Izlake
z oddelki v Podružnični šoli Mlinše, Mlinše 14, 1411 Izlake,
Osnovne šole Ivana Kavčiča.
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III. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo,
način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P 85.100 Predšolska vzgoja,
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji,
izobraževanju in varstvu otrok na področju Občine Zagorje ob
Savi.
V zavod se otroke vpisuje na upravi Vrtca Zagorje ob Savi
s sedežem na Cesti 9. avgusta 111, Zagorje ob Savi.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o
zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in
jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
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10. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
11. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko njegov otrok ni
več vključen v program predšolske vzgoje.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme
pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev,
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član,
kateremu je prenehal mandat.
a) Volitve predstavnikov delavcev
12. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah, in sicer tako, da so enakomerno
zastopani delavci vseh enot vrtca.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje
se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
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Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih
enotah zavoda po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko
kandidatov se voli izmed delavcev posameznih enot zavoda.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.
15. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
b) Volitve predstavnikov staršev

13. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci
zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z
liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda
morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane
sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov,
ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi
glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili
največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti kandidat, ki ima več otrok v zavodu. Če niti na
ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov
ne prejme največjega števila glasov.

14. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.

18. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev,
navzočih na roditeljskem sestanku.
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Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan
v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če
predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta
staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet
v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka
šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo
sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev,
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov
sveta staršev.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenim z zakonom.
a) Pomočnik ravnatelja
20. člen
V skladu z zakonom, normativi in standardi za izvajanje
programa zavoda lahko ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških
nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b) Vodja enote zavoda
21. člen
Enoto zavoda vodi vodja enote zavoda, ki ga imenuje in
razrešuje ravnatelj zavoda izmed delavcev enote zavoda, in
ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote zavoda,
– predlaga ravnatelju zavoda program razvoja enote zavoda,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote zavoda s starši in okoljem,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj zavoda.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi zavoda so:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe.
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4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določa zakon.
VII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v
zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami
med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje
za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega
proračuna, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, sredstev od
prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev
in iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v
skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za
opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno
službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z
ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v
svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Enote zavoda v pravnem prometu nimajo pooblastil.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
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– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XI. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem
in javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda,
ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali
drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik
organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih
od dneva uveljavitve tega odloka.
32. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
33. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi« (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 106/10 in 19/13).
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35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-8/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

704.

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih
prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje
ob Savi, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov občasnih delovnih teles, članov
drugih organov občine in predsednikov
krajevnih skupnosti

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji dne
2. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o plačah, sejninah in drugih prejemkih
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov
delovnih teles občinskega sveta, članov
občasnih delovnih teles, članov drugih organov
občine in predsednikov krajevnih skupnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač, sejnin in drugih prejemkov funkcionarjev Občine
Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine, članov občasnih delovnih teles in
predsednikov krajevnih skupnosti.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do
plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani
občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
(7) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom drugih organov občine, članom občasnih delovnih teles in predsednikom krajevnih skupnosti za
njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa
ta pravilnik.

Stran

1980 /

Št.

18 / 16. 3. 2015

4. člen
(1) Plača župana Občine Zagorje ob Savi se določi v
skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo
50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.
(4) Sklep o plači ter dopustu župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Enako velja za nepoklicnega župana.
5. člen
(1) Plača podžupana Občine Zagorje ob Savi se določi v
skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan
glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo največ 50 % plače ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo
poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko
podžupanu določi plačni razred občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
6. člen
Osnova za obračunavanje sejnin in drugih prejemkov
članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov občine, članov občasnih delovnih teles in predsednikov krajevnih skupnosti je plača župana
Občine Zagorje ob Savi določena v prvem odstavku 4. člena
tega pravilnika.
1. Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta
7. člen
(1) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače
župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(2) Članu občinskega sveta se določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer:
– kot sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta v višini
4,5 % plače župana,
– kot sejnina za vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,6 % plače župana,
– kot sejnina člana za udeležbo na seji delovnega telesa
občinskega sveta, katerega član je v višini 2,2 % plače župana.
(3) Pravna podlaga za izplačilo sejnine za člane občinskega sveta je sklep o potrditvi mandata. Mesečno izplačilo
se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec,
zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet
in delovna telesa.
(4) Za svečane, dopisne in nesklepčne seje občinskega
sveta oziroma delovnih teles občinskega sveta ter nadaljevanje
seje se sejnina ne izplačuje.
(5) Za izredne seje občinskega sveta oziroma delovnih
teles občinskega sveta se sejnine iz drugega odstavka tega
člena prepolovijo.
8. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih
teles občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo
sejnin članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta.
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2. Nadzorni odbor
9. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do plačila v obliki sejnine in plačila za izvedbo nadzora po
programu dela oziroma sklepu nadzornega odbora. Letni znesek sejnin za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora,
vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu dela oziroma
sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu
nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina za vodenje seje nadzornega odbora v višini
7,4 % plače župana,
– kot sejnina člana za udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 5,3 % plače župana,
– kot sejnina predsedniku oziroma članu nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta, na kateri sodeluje
kot poročevalec, v višini 4,5 % plače župana,
– kot plačilo za posamezen opravljeni nadzor v višini
8,0 % plače župana.
(3) Plačilo za posamezen opravljeni nadzor se enakomerno porazdeli med tiste člane nadzornega odbora, ki so nadzor
opravili.
(4) Plačila se izplačujejo za čas trajanja mandata nadzornega odbora v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko
tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
3. Občasna delovna telesa
10. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane in predsednika delovnega telesa občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom in predsedniku občasnega delovnega telesa razen, če sklep o imenovanju ne določa
drugače.
4. Drugi organi občine
11. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane in predsednika delovnega telesa občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom in predsedniku drugih organov občine razen, če sklep o imenovanju ne določa drugače.
5. Predsednik krajevne skupnosti
12. člen
(1) Predsedniku krajevne skupnosti lahko pripada letno
plačilo v višini največ 15,5 % plače župana.
(2) Sklep o izplačilu iz prvega odstavka tega člena sprejme Svet Krajevne skupnosti najkasneje do konca novembra
tekočega leta.
6. Volilni organi
13. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo
lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza
na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi
z njo.
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(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar
uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Zagorje ob Savi. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
(1) Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor
občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, plačil in drugih
prejemkov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev
proračuna.
17. člen
(1) Plače, sejnine in plačila se izplačujejo mesečno, in
sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec.
(2) Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se
izplačajo v 15 dneh po predložitvi dokumentov o službenem
potovanju. Dokumenti morajo biti predloženi v 8 dneh po končanem službenem potovanju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
določanju plač, plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov
ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 14/2002, 4/2003, Uradni list RS, št. 92/05,
59/13).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

STRAŽA
705.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Straža SD OPN-2

Župan Občine Straža, izdaja na podlagi določil 18. in
46. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl.
US) in 23. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07
in 27/08)
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SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Straža
SD OPN-2
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 2)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Straža, sprejetega
z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
(Uradni list RS, št. 105/12; v nadaljevanju: OPN), ki je stopil v
veljavo 11. 1. 2013.
2. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsto postopka SD OPN-2)
1. Območje SD OPN-2 se nanaša na celotno območje
Občine Straža.
2. Predmet načrtovanja SD OPN-2 so vsebine, ki okvirno
obsegajo:
a) spremembo namenske rabe prostora in spremembo
prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi
prejetih razvojnih potreb in pobud,
b) uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN
s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko
podlago,
c) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki
se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med
enotami urejanja prostora, umeščanje objektov v prostor, določanje podrobne namenske rabe območjem prometnih površin
in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
d) uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili
spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
e) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom
akta oziroma znotraj njihovih vsebin,
f) vključitev novih strokovnih podlag na podlagi zahtev
NUP,
g) spremembo posameznih rešitev, na podlagi dosedanje
uporabe OPN in preveritve njihove ustreznosti,
h) ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
3. V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo
vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih
prilog. SD OPN-2 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag,
sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev
urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni
tudi strateški del OPN.
4. SD OPN 2 bodo pripravljene po rednem postopku, saj zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev ter natančnosti prikaza, postopek ne izpolnjuje pogojev
53. člena ZPNačrt-a, za izvedbo po skrajšanem oziroma
kratkem postopku.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1. Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe,
lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz
državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
2. Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za SD
OPN-2 se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se
le-te izdelajo v skladu s predpisi.
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4. člen
(okvirni rok za pripravo spremembe)
Okvirni rok za pripravo SD OPN-2 in sprejem akta je
24 mesecev od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
5. člen
(nosilci urejanja prostora – NUP)
1. V postopku priprave SD OPN-2 sodelujejo tisti državni
NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove
pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajo smernic in
mnenj pristojni naslednji državni NUP:
– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva
15, 8000 Novo mesto.
5. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211
Šmartno.
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto.
– Za področje ohranjanja narave:
8. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000
Ljubljana.
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto.
– Za področje varstva kulturne dediščine:
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
– Za področje okolja (hrupa, kakovosti zraka in ravnanja
z odpadki):
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
13. Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana.
– Za področje trajnostne mobilnosti:
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.
– Za področje cestnega prometa:
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
16. Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
– Za področje železniškega prometa:
17. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
18. Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
– Za področje zračnega prometa:
19. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
– Za področje pomorskega prometa:
20. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za pomorstvo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
21. Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.

Uradni list Republike Slovenije
– Za področje rudarstva:
22. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
– Za področje energetike:
23. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
24. ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, p.p.
255, 1001 Ljubljana.
25. Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana.
26. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, 8000 Novo mesto.
27. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000
Ljubljana.
– Za področje zaščite in reševanja:
28. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana.
– Za področje obrambe:
29. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000
Ljubljana.
– Za področje informatike:
30. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
– Za področje razvoja gospodarstva:
31. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
32. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Sektor za turizem,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
33. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za proizvode in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
– Za področje zdravstva:
34. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
35. Zavod za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, OE Novo
mesto, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto.
– Za področje sociale in varstvo vojnih grobišč:
36. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
37. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja (za varstvo vojnih grobišč), Kotnikova ulica 28,
1000 Ljubljana.
– Za področje izobraževanja:
38. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor
za investicije v visokošolsko, znanstveno in športno infrastrukturo, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
– Za področje notranjih zadev
39. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1000 Ljubljana.
– Za področje zunanjih zadev:
40. Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za evropske
politike, Sektor za sosednje države, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana.
– Za področje lokalne infrastrukture:
41. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto.
42. Telekom Slovenije, Sektor za dostopna omrežja, Center za dostopna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova
ulica 17, 8000 Novo mesto.
43. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto.
44. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto.

Uradni list Republike Slovenije
2. V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
3. V postopku priprave SD OPN-2 sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki na
podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za
SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Finančna sredstva za SD OPN-2 zagotavlja Občina Straža v proračunu Občine Straža.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se tudi objavi na
spletni strani Občine Straža, ga pošlje ministrstvu pristojnemu
za prostor in sosednjim občinam v vednost.

Št.

18 / 16. 3. 2015 /

Stran

1983

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sredo, 15. 4. 2015, v sejni sobi Občine Šentjur (pritličje
levo), z začetkom ob 16.00 uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek OPPN lahko
vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, v času trajanja javne razgrnitve pa lahko pripombe v pisni obliki posredujejo na naslov Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur ali na
elektronski naslov obcina.sentjur@sentjur.si.
5. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Šentjur
(www.sentjur.si).
Št. 350-02/2014-3(261)
Šentjur, dne 13. marca 2015
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

Št. 351-3/2015
Straža, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

ŠENTJUR
706.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del EUP ŠE103/3

Na podlagi 50. in 60. 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, 109/2012 in 35/13 – sklep US) ter 15. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno
besedilo) je župan Občine Šentjur sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del EUP ŠE103/3
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3 (v nadaljevanju:
OPPN).
2. člen
Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prostorih
Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ogled bo možen
v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani
občine www.sentjur.si.
Javna razgrnitev bo trajala od ponedeljka, 23. 3. 2015, do
vključno četrtka, 23. 4. 2015.

VLADA
707.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11,
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11,
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13,
9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 73/14, 77/14,
93/14, 1/15, 10/15 in 15/15) se v 1. členu:
– v točki 1.3 število »515,2000« nadomesti s številom
»503,1000« in
– v točki 1.4 število »515,2000« nadomesti s številom
»503,1000«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 17. marca 2015.
Št. 00712-12/2015
Ljubljana, dne 16. marca 2015
EVA 2015-1611-0054
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

675.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

676.

Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki
Sloveniji
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
Odlok o razglasitvi Narodnega doma v Novem
mestu za kulturni spomenik državnega pomena
Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

707.
677.
678.

679.
680.

681.

1877

VLADA

MINISTRSTVA

1877
1983
1878
1879

683.

684.
685.
686.
687.

688.
689.

691.

Odlok o vzpostavitvi in vodenju registra kmetij v
Občini Piran
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega
časa gostinskih obratov v Občini Piran
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih v Občini Piran
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

692.
693.
694.

1880
1880
705.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi

1881
706.

OBČINE
682.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Novo mesto

695.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
sporočanju podatkov za kemikalije

CIRKULANE

Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3)

1882

1882

IDRIJA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja
EUP SI_2/4_IP
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na
območju Občine Idrija
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
Občini Idrija

700.

1888

702.

1889

701.

703.
704.

LENDAVA

Zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2014
Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2015

1890
1890

1897
1900

1901

1981

ŠENTJUR

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
EUP ŠE103/3

1983

TREBNJE

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih
delovnih teles, članov drugih organov občine in
predsednikov krajevnih skupnosti

1883
1886

1896

STRAŽA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Straža
SD OPN-2

697.

699.

1893

POSTOJNA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Postojna

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »naselje Vejar«

698.

1893

PIRAN

696.

ČRNOMELJ

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

NOVO MESTO

690.

1901

ZAGORJE OB SAVI

1904
1958
1961
1965
1968
1972
1976

1979
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