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DRŽAVNI SVET
1104. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Državnega sveta (PoDS-1D)

Državni svet je na 28. seji 15. 4. 2015, na podlagi 101. čle-
na Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) in 74. člena 
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 
101/10 in 6/14), sprejel

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

Državnega sveta (PoDS-1D)

I. BESEDILO ČLENOV

1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 

73/09, 101/10 in 6/14) se v 35. členu dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita:

»(2) Pobuda za sprejem akta državnega sveta iz 68. člena 
tega poslovnika, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem poslovni-
kom, in jo vloži osem državnih svetnikov, komisija ali interesna 
skupina, se uvrsti na dnevni red seje državnega sveta brez 
razprave in glasovanja.

(3) Predlog za umik točke s predloga dnevnega reda 
že sklicane seje lahko pisno poda državni svetnik, interesna 
skupina ali komisija. Predlagatelj lahko predlog za umik točke 
iz dnevnega reda na seji državnega sveta ustno obrazloži. 
Njegova obrazložitev lahko traja največ pet minut.«

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti, se za 

besedo »za« doda besedilo »umik oziroma«.

2. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:

»70. člen
Predlagatelj iz 68. člena tega poslovnika lahko umakne 

svojo pobudo in predlog kadarkoli do konca njune obravnave.
Predlagatelju umika ni treba obrazložiti. O umiku se ne 

glasuje.«.

3. člen
V 97. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico 

in doda besedilo: »ter jim posredovati akte državnega sveta o 
zadevah iz njihove pristojnosti.«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-09/15-35/
Ljubljana, dne 15. aprila 2015

Mitja Bervar l.r.
Predsednik

VLADA
1105. Odločba o imenovanju pomočnice državnega 

pravobranilca na sedežu Državnega 
pravobranilstva v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 77/09 in 46/13) in petega odstavka 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra za pravosodje, številka 110-44/2014 z dne 
19. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Živa Popovič, rojena 28. 1. 1981, se imenuje za pomoč-
nico državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobra-
nilstva v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Pomočnica državnega pravobranilca Živa Popovič na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 
20. 2. 2015.

Št. 70201-1/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0021

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1106. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva v 
Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 21. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Katja Drnovšek Jarc, rojena 5. 11. 1967, se imenuje za 
državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani, za dobo osmih let.

Uradni list
Republike Slovenije
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2. Državna pravobranilka Katja Drnovšek Jarc na sede-
žu Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 23. 2. 
2015.

Št. 70201-3/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0023

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1107. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 21. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Aleksandra Vrhunc Kovačič, rojena 16. 2. 1969, se 
imenuje za državno pravobranilko na sedežu Državnega pra-
vobranilstva v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka Aleksandra Vrhunc Kovačič na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 
23. 2. 2015.

Št. 70201-5/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0024

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1108. Odločba o imenovanju državnega 
pravobranilca na sedežu Državnega 
pravobranilstva v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 21. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Mag. Jurij Groznik, rojen 20. 3. 1970, se imenuje za 
državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državni pravobranilec mag. Jurij Groznik na sedežu 
Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 23. 2. 
2015.

Št. 70201-2/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0025

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1109. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 21. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Anamarija Zajc Kovačič, rojena 7. 9. 1968, se imenuje 
za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranil-
stva v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka Anamarija Zajc Kovačič na se-
dežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 16. 2. 
2015.

Št. 70201-7/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0026

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1110. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 21. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Nataša Pintar Gosenca, rojena 13. 1. 1969, se imenuje 
za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranil-
stva v Ljubljani, za dobo osmih let.
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2. Državna pravobranilka Nataša Pintar Gosenca na se-
dežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 23. 2. 
2015.

Št. 70201-8/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0027

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1111. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 31. 3. 2015, na 29. redni seji dne 2. 4. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Jasna Lovrec, rojena 18. 2. 1971, se imenuje za dr-
žavno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v 
Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka Jasna Lovrec na sedežu Držav-
nega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 2. 4. 2015.

Št. 70201-6/2015
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
EVA 2015-2030-0028

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1112. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-38/2014 z dne 21. 1. 2015, na 21. redni seji dne 5. 2. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Irena Škerbec, rojena 17. 12. 1965, se imenuje za 
državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka Irena Škerbec na sedežu 
Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 16. 2. 
2015.

Št. 70201-4/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-2030-0029

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1113. Odločba o imenovanju okrajnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 701-
42/2014 z dne 9. 3. 2015, na 28. redni seji dne 26. 3. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

Goran Vejnović, rojen 27. 8. 1980, se imenuje za okraj-
nega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v 
Krškem.

Št. 70101-4/2015
Ljubljana, dne 26. marca 2015
EVA 2015-2030-0032

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1114. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in 
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 
110-53/2014 z dne 16. 3. 2015, na 29. redni seji dne 2. 4. 2015 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

1. Mateja Klemenc Čeh, rojena 28. 5. 1967, se imenuje za 
državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v 
Ljubljani, za dobo osmih let.
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2. Državna pravobranilka Mateja Klemenc Čeh na sedežu 
Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo 6. 4. 2015.

Št. 70201-10/2015
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
EVA 2015-2030-0033

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1115. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke 

podatkov državnega prostorskega 
koordinatnega sistema

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o državnem 
geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) 
izdaja ministrica za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini zbirke podatkov 

državnega prostorskega koordinatnega sistema

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zbirke podatkov 
državnega prostorskega koordinatnega sistema.

2. člen
(podatki v zbirki podatkov državnega prostorskega 

koordinatnega sistema)
V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega 

sistema se vodijo podatki o:
– državnih geodetskih točkah,
– državnem omrežju stalnih postaj za določanje položaja 

s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (v 
nadaljnjem besedilu: državno omrežje za globalno določanje 
položaja) in

– geografski koordinatni mreži.

3. člen
(državne geodetske točke)

(1) V zbirki podatkov državnega prostorskega koordina-
tnega sistema se vodijo podatki o naslednjih državnih geodet-
skih točkah:

– horizontalnih državnih geodetskih točkah,
– državnih geodetskih točkah, ki imajo koordinate določe-

ne z uporabo tehnologij globalnih satelitskih navigacijskih siste-
mov (v nadaljnjem besedilu: GNSS državne geodetske točke),

– nivelmanskih državnih geodetskih točkah in
– gravimetričnih državnih geodetskih točkah.
(2) O državnih geodetskih točkah iz prejšnjega odstavka 

se vodijo naslednji tehnični podatki:
– številka državne geodetske točke,
– koordinate državne geodetske točke,
– tip stabilizacije državne geodetske točke,
– status državne geodetske točke,
– metoda določitve koordinat državne geodetske točke in
– topografija državne geodetske točke.
(3) O horizontalnih državnih geodetskih točkah se poleg 

podatkov iz prejšnjega odstavka vodita še naslednja tehnična 
podatka:

– red geodetske mreže in
– trigonometrični okraj.

(4) O GNSS državnih geodetskih točkah se poleg podat-
kov iz drugega odstavka tega člena vodijo še naslednji tehnični 
podatki:

– ime projekta izmere, v okviru katerega so določene koor-
dinate GNSS državne geodetske točke,

– datum meritev koordinat GNSS državne geodetske 
točke in

– trajanje meritev.
(5) O nivelmanskih državnih geodetskih točkah se poleg 

podatkov iz drugega odstavka tega člena vodijo še naslednji 
tehnični podatki:

– številka nivelmanskega poligona,
– red nivelmanskega poligona,
– leto stabilizacije in
– natančnost določitve višine.
(6) O gravimetričnih državnih geodetskih točkah se poleg 

podatkov iz drugega odstavka tega člena vodijo še naslednji 
tehnični podatki:

– vrednost težnega pospeška,
– red gravimetrične mreže in
– leto izmere.

4. člen
(državno omrežje za globalno določanje položaja)

(1) V zbirki podatkov državnega prostorskega koordina-
tnega sistema se o državnem omrežju za globalno določanje 
položaja vodijo podatki o:

– postajah globalnih navigacijskih satelitskih sistemov 
(v nadaljnjem besedilu: GNSS postaje) s stalno nameščenimi 
geodetskimi napravami in instrumenti za merjenje položajev 
objektov in pojavov (v nadaljnjem besedilu: geodetske naprave),

– podatkih, ki jih geodetske naprave posredujejo v nad-
zorni center za upravljanje omrežja, kontrolo delovanja omrežja 
in spremljanje stanja državnega prostorskega koordinatnega 
sistema (v nadaljnjem besedilu: nadzorni center) in

– nadzornem centru.
(2) O GNSS postajah z geodetskimi napravami se vodijo 

naslednji tehnični podatki:
– ime GNSS postaje,
– oznaka GNSS postaje,
– koordinate GNSS postaje,
– poreklo koordinat GNSS postaje,
– tip antene,
– tip sprejemnika in
– leto namestitve GNSS postaje.
(3) O podatkih, ki jih geodetske naprave posredujejo v 

nadzorni center, se vodi format zapisa podatkov.
(4) O nadzornem centru se vodita naslednja tehnična po-

datka:
– ime nadzornega centra in
– kontaktni podatki nadzornega centra (sedež, telefonska 

številka, elektronski naslov).

5. člen
(geografska koordinatna mreža)

(1) Geografska koordinatna mreža je usklajena večločljivo-
stna mreža s skupno točko izvira in standardizirano lokacijo ter 
velikostjo mrežnih celic.

(2) V zbirki podatkov državnega prostorskega koordina-
tnega sistema se o geografski koordinatni mreži vodijo naslednji 
tehnični podatki:

– vrsta geografske koordinatne mreže,
– geodetski koordinatni referenčni sistem geografske ko-

ordinatne mreže,
– stopnja ločljivosti mrežnih celic,
– izhodišče geografske koordinatne mreže in
– usmerjenost geografske koordinatne mreže.

6. člen
(časovna sestavina)

V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega 
sistema se podatki iz tega pravilnika vodijo tako, da omogočajo 
historični pregled sprememb podatkov.
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7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-23/2015
Ljubljana, dne 8. aprila 2015
EVA 2015-2550-0077

Irena Majcen l.r.
Ministrica 

za okolje in prostor

1116. Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi 
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in drugega odstav-
ka 45. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) 
izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o nošenju uniforme v Finančni upravi  

Republike Slovenije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja:
– vrste uniform v Finančni upravi Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: Finančna uprava),
– delovna mesta, na katerih uradne osebe Finančne upra-

ve (v nadaljnjem besedilu: uradne osebe) nosijo uniformo,
– kroj uniforme, trajanje in način uporabe uniforme,
– položajne oznake,
– videz in način nošenja uniforme,
– primere in pogoje, v katerih uradne osebe opravljajo 

naloge v uniformi in civilni obleki.

II. VRSTE UNIFORM

2. člen
(uniforma)

Uniforma je službeno oblačilo s pripadajočimi oznakami 
Finančne uprave, ki ga nosi uradna oseba pri opravljanju nalog 
Finančne uprave.

3. člen
(vrste uniform)

(1) Vrste uniform so:
– delovna obleka,
– službena obleka in
– identifikacijska obleka.
(2) Uniforma se nosi v skladu z njenim namenom in v 

kompletu.
(3) Oznake Finančne uprave in dopolnilni deli uniforme so 

sestavni del uniforme.
(4) Uradne osebe lahko za namene preizkušanja nosijo 

tudi druge dele uniforme, ki morajo biti opremljeni z oznakami 
Finančne uprave.

4. člen
(delovna mesta, na katerih uradne osebe nosijo uniformo)

(1) Delovno obleko nosijo inšpektorji, preiskovalci, cariniki 
in vodje oddelkov na finančnih uradih: v mobilnih oddelkih, od-

delkih za carinjenje, Oddelku za analize in kontrole in Oddelku 
za mejno kontrolo Luka Koper.

(2) Službeno obleko nosijo direktor Uprave za carine in 
namestnik direktorja Uprave za carine na Generalnem finanč-
nem uradu ter vodje sektorjev za carine na finančnih uradih (v 
nadaljnjem besedilu: uradne osebe na vodstvenih položajih, ki 
nosijo službeno obleko), kadar predstavljajo oziroma zastopajo 
Finančno upravo.

(3) Identifikacijsko obleko nosijo, kadar je to potrebno zara-
di narave opravljanja posamezne naloge, inšpektorji, izterjevalci, 
cariniki, vodje oddelkov, vodje referatov in vodje sektorjev:

– na finančnih uradih: v oddelkih za trošarine, oddelkih 
za finančni nadzor, sektorjih oziroma oddelkih za izvršbo in v 
Oddelku za promet ter

– na Generalnem finančnem uradu: v Sektorju za preiska-
ve in Oddelku za transferne cene.

(4) V aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest Finančne uprave se določijo posamezna delovna mesta 
uradnih oseb iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, 
ki nosijo uniformo.

5. člen
(nošenje uniforme)

(1) Zunaj delovnega časa smejo uradne osebe nositi de-
lovno in službeno obleko samo na poti na delo oziroma z dela.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uradne 
osebe nosijo delovno in službeno obleko tudi na slavnostnih 
dogodkih, ki so povezani z delom ali promocijo Finančne uprave. 
V teh primerih lahko nad napisom »CARINA« ali »FINANČNA 
UPRAVA« nosijo državna in druga odlikovanja.

(3) Identifikacijsko obleko nosijo uradne osebe samo pri 
opravljanju nalog Finančne uprave.

(4) Predstojnik Finančne uprave lahko izjemoma dovoli 
uporabo uniforme, njenih delov ali oznak tudi drugim osebam 
za namene promocije in druge namene, ki ne škodujejo ugledu 
Finančne uprave in niso v nasprotju z načeli, ki veljajo za noše-
nje uniforme v Finančni upravi.

III. KROJ UNIFORME IN DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME

6. člen
(kroji in opisi posameznih delov uniforme  

in dopolnilnih delov uniforme)
Kroji in opisi posameznih delov uniforme in dopolnilnih 

delov uniforme so določeni v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni 
del tega pravilnika.

IV. DELOVNA IN SLUŽBENA OBLEKA

7. člen
(nošenje položajnih oznak)

(1) Uradne osebe nosijo naslednje položajne oznake:
– položajno oznako I. reda: če zasedajo delovno mesto, ki 

se uvršča v tarifni razred V;
– položajno oznako II. reda: če zasedajo delovno mesto, ki 

se uvršča v tarifni razred VI;
– položajno oznako III. reda: če zasedajo delovno mesto, 

ki se uvršča v tarifni razred VII ali več.
(2) Uradne osebe na vodstvenih položajih nosijo naslednje 

položajne oznake z obrobo:
– položajno oznako vodje II. reda: če zasedajo delovno 

mesto, ki se uvršča v tarifni razred VI;
– položajno oznako vodje III. reda: če zasedajo delovno 

mesto, ki se uvršča v tarifni razred VII ali več;
– položajno oznako vodje IV. reda: če zasedajo delovno 

mesto vodje sektorjev za carine v finančnih uradih;
– položajno oznako vodje V. reda: če zasedajo delovno 

mesto namestnika direktorja Uprave za carine na Generalnem 
finančnem uradu;
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– položajno oznako vodje VI. reda: če zasedajo delovno 
mesto direktorja Uprave za carine na Generalnem finančnem 
uradu.

(3) Izraz »tarifni razred« ima pomen, kot ga določa zakon, 
ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

8. člen
(napis »FINANČNA UPRAVA« in napis »CARINA«)
Napis »FINANČNA UPRAVA« nosijo uradne osebe, ki no-

sijo delovno obleko v mobilnih oddelkih in Oddelku za analize 
in kontrole, ter uradne osebe na vodstvenih položajih, ki nosijo 
službeno obleko. Napis »CARINA« pa nosijo uradne osebe, ki 
nosijo delovno obleko v oddelkih za carinjenje in Oddelku za 
mejno kontrolo Luka Koper.

9. člen
(skupine uradnih oseb, ki so upravičene  

do delovne ali službene obleke)
Skupine uradnih oseb, ki so upravičene do delovne ali 

službene obleke, so:
– prva skupina: uradne osebe mobilnih oddelkov in Oddel-

ka za analize in kontrole;
– druga skupina: uradne osebe oddelkov za carinjenje in 

Oddelka za mejno kontrolo Luka Koper;
– tretja skupina: uradne osebe na vodstvenih položajih, ki 

nosijo službeno obleko.

10. člen
(prva skupina uradnih oseb)

(1) Letno delovno obleko uradnih oseb iz prve skupine 
9. člena tega pravilnika sestavljajo: vetrni jopič, hlače z žepi na 
strani, polo majica s kratkimi rokavi, nizki čevlji, letna kapa, pas 
in letne nogavice.

(2) Prehodno-zimsko delovno obleko uradnih oseb iz prve 
skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, zimska kapa, 
pletena kapa, vetrni jopič, hlače z vložkom in žepi na strani, pulo-
ver, puli z zadrgo, visoki čevlji, pas in prehodno-zimske nogavice.

(3) Odsevno bundo in dežne nadhlače nosijo uradne osebe 
iz prve skupine 9. člena tega pravilnika v letnem in prehodno-
-zimskem kompletu delovne obleke.

(4) Službeni pas s torbicami nosijo uradne osebe iz prve 
skupine 9. člena tega pravilnika, ki jih v skladu z drugim odstav-
kom 28. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) 
določi predstojnik Finančne uprave. Službeni pas s torbicami se 
nosi v letnem in prehodno-zimskem kompletu delovne obleke.

11. člen
(druga skupina uradnih oseb)

(1) Letno delovno obleko uradnih oseb iz druge skupine 
9. člena tega pravilnika sestavljajo: vetrni jopič, hlače oziroma 
krilo, srajca s kratkimi rokavi, nizki čevlji, kravata, letna kapa, 
pas, letne nogavice oziroma hlačne nogavice.

(2) Prehodno-zimsko delovno obleko uradnih oseb iz druge 
skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, zimska kapa, 
vetrni jopič, hlače oziroma krilo z vložkom, pulover, srajca z dolgi-
mi rokavi, visoki čevlji, kravata, pas, prehodno-zimske nogavice 
oziroma hlačne nogavice.

(3) Dežne nadhlače nosijo uradne osebe iz druge skupine 
9. člena tega pravilnika v letnem in prehodno-zimskem kompletu 
delovne obleke.

12. člen
(tretja skupina uradnih oseb)

(1) Letno službeno obleko uradnih oseb iz tretje skupine 
9. člena tega pravilnika sestavljajo: suknjič, službene hlače oziro-
ma krilo, službena srajca s kratkimi rokavi, nizki čevlji, pas, krava-
ta, kapa s ščitnikom in letne nogavice oziroma hlačne nogavice.

(2) Prehodno-zimsko službeno obleko uradnih oseb iz tre-
tje skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, pulover, 

kapa s ščitnikom, suknjič, službene hlače oziroma krilo, službena 
srajca z dolgimi rokavi, nizki čevlji, kravata, pas in prehodno- 
zimske nogavice oziroma hlačne nogavice.

(3) Kapo s ščitnikom iz prvega in drugega odstavka tega 
člena nosijo samo uradne osebe moškega spola iz tretje skupine 
9. člena tega pravilnika.

13. člen
(prehodno-zimsko obdobje in letno obdobje)

(1) Prehodno-zimsko obdobje se začne 15. oktobra in kon-
ča 14. aprila naslednjega leta, letno obdobje se začne 15. aprila 
in konča 14. oktobra istega leta.

(2) Glede na podnebne razmere na območju posameznega 
finančnega urada lahko direktor finančnega urada posamezno 
obdobje podaljša ali pa skrajša. To velja za celoten finančni 
urad, le izjemoma samo za posamezne organizacijske enote v 
finančnem uradu.

V. IDENTIFIKACIJSKA OBLEKA

14. člen
(splošno)

Identifikacijska obleka je identifikacijska vetrovka.

15. člen
(napis »FINANČNA UPRAVA«)

Identifikacijska vetrovka ima na prsih in zadnji strani napis 
»FINANČNA UPRAVA«.

VI. DODELJEVANJE UNIFORME  
IN DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME

16. člen
(splošno)

Za dodeljevanje novih delov uniforme in dopolnilnih delov 
uniforme veljajo količine prve dodelitve, normativi porabe in mi-
nimalni roki trajanja, določeni v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni 
del tega pravilnika.

17. člen
(podaljšanje roka uporabe)

(1) Če so uradne osebe, ki jim pripada uniforma ali dopol-
nilni del uniforme, iz kakršnih koli razlogov odsotne z dela nepre-
trgoma šest mesecev ali več, se rok uporabe posameznih delov 
podaljša za toliko časa, kolikor so bile uradne osebe odsotne.

(2) Uradnim osebam, ki delajo polovični delovni čas, se rok 
uporabe uniforme ali dopolnilnega dela uniforme podvoji.

18. člen
(uporaba delovne in službene obleke  

ter dopolnilnih delov uniforme v lasti uradne osebe)
(1) Po poteku rokov trajanja, ob prenehanju delovnega 

razmerja oziroma s premestitvijo na delovno mesto, na kate-
rem ni predvidena uporaba delovne obleke, službene obleke ali 
dopolnilnih delov uniforme, postane delovna obleka, službena 
obleka ali dopolnilni del uniforme last uradne osebe, ki ga je 
dobila v uporabo.

(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena morajo uradne 
osebe z uniforme sneti vse oznake Finančne uprave, finančne-
mu uradu oziroma Generalnemu finančnemu uradu pa vrniti 
položajno in imensko oznako. Če oznake ni mogoče odstraniti, 
se ta del uniforme ne sme nositi.

(3) Na prošnjo lahko predstojnik Finančne uprave dovo-
li, da uradna oseba obdrži položajno in imensko oznako tudi 
po prenehanju delovnega razmerja, vendar morata biti sneti z 
uniforme.
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19. člen
(vračilo identifikacijske obleke)

Ob prenehanju delovnega razmerja oziroma s premestitvijo 
na delovno mesto, na katerem ni predvidena uporaba identifika-
cijske obleke, mora uradna oseba identifikacijsko obleko vrniti 
finančnemu uradu oziroma Generalnemu finančnemu uradu.

20. člen
(plačilo zaradi uničenja, poškodovanja ali odtujitve)

(1) Uradna oseba mora plačati uniformo oziroma njen del 
ali dopolnilni del uniforme, ki mu rok uporabe še ni potekel, če ga 
je po lastni krivdi uničila, zelo poškodovala ali odtujila.

(2) Vrednost uniforme, njenega dela ali dopolnilnega dela 
uniforme oziroma nadomestnega dela, ki ga mora plačati ura-
dna oseba v primeru iz prejšnjega odstavka, je enaka nabavni 
vrednosti uniforme oziroma njenega dela ali dopolnilnega dela 
uniforme, po kateri ga Finančna uprava nabavi na podlagi jav-
nega naročila.

21. člen
(dodelitev uniforme, njenega dela  

ali dopolnilnega dela uniforme)
O dodelitvi nove uniforme, njenega dela ali dopolnilnega 

dela uniforme v primeru uničenja, poškodovanja, odtujitve ali če 
se uniforma, njen del ali dopolnilni del uniforme ne prilega višini 
in telesni zgradbi uradne osebe brez krivde uradne osebe, in o 
upravičenosti dodelitve nove uniforme, njenega dela ali dopolnil-
nega dela uniforme pred potekom roka uporabe odloči direktor 
finančnega urada ali predstojnik Finančne uprave.

VII. OSEBNA UREJENOST

22. člen
(osebna urejenost)

(1) Uniforma in dopolnilni del uniforme se morata prilegati 
višini in telesni zgradbi uradne osebe, ki ga nosi.

(2) Uradne osebe morajo nositi predpisano, urejeno, čisto, 
zlikano in nepoškodovano uniformo in dopolnilni del uniforme.

(3) Uradne osebe, ki morajo pri opravljanju nalog nosi-
ti predpisano pokrivalo, ga nosijo na glavi vodoravno. Ščitnik 
pokrivala ne sme zakrivati obrvi. Pokrivala niso dolžni nositi pri 
opravljanju dela v zaprtih prostorih in vozilih ali kadar bi jih to 
oviralo pri opravljanju nalog.

(4) Uradnim osebam ni treba nositi kravate, če imajo oble-
čeno samo srajco s kratkimi rokavi.

(5) Osebno urejenost uradnih oseb določi predstojnik Fi-
nančne uprave z internim aktom.

VIII. PRIMERI IN POGOJI, V KATERIH URADNE OSEBE 
OPRAVLJAJO NALOGE V UNIFORMI IN CIVILNI OBLEKI

23. člen
(opravljanje nalog v civilni obleki)

(1) Uradne osebe v mobilnih oddelkih na finančnih uradih 
lahko opravljajo naloge Finančne uprave v civilni obleki, kadar 
je to potrebno za učinkovito izvedbo naloge in to ne vpliva na 
varnost pri izvedbi naloge.

(2) Uradne osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo opra-
vljati nalog Finančne uprave v civilni obleki pri ustavljanju pre-
voznih sredstev, izvrševanju pooblastil na mejnih prehodih ter 
pri uporabi službenih psov za odkrivanje prepovedanih drog, 
tobačnih izdelkov in drugih stvari.

24. člen
(odločanje o opravljanju nalog v civilni obleki)

O opravljanju nalog Finančne uprave v civilni obleki 
iz prejšnjega člena tega pravilnika odloča vodja mobilnega 

oddelka oziroma tisti, ki ga nadomešča, glede na okoliščine 
konkretnega primera.

IX. VODENJE EVIDENCE O DODELJEVANJU UNIFORME 
IN DOPOLNILNEGA DELA UNIFORME

25. člen
(vodenje evidence)

Finančni uradi in Generalni finančni urad za svoje usluž-
bence ugotavljajo potrebe po številu kosov uniforme in do-
polnilnih delov uniforme ter vodijo evidenco o dodeljevanju 
uniforme in dopolnilnih delov uniforme ter o rokih uporabe 
posameznih kosov uniforme in dopolnilnih delov uniforme.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

26. člen
Obstoječe službene obleke, določene s Pravilnikom o 

službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, 
št. 62/10 in 25/14 – ZFU), se uporabljajo z obstoječimi ozna-
kami v skladu z 12. členom Uredbe o barvah in oznakah 
uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 92/14).

27. člen
(1) Uradnim osebam, ki že imajo dele uniforme, ki jim 

pripadajo po tem pravilniku, se kot minimalni rok trajanja 
posameznega dela uniforme upošteva rok, določen v Pravil-
niku o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list 
RS, št. 62/10 in 25/14 – ZFU), ki je veljal ob dodelitvi dela 
uniforme.

(2) Uradna oseba lahko uporablja službeno obleko, ki jo 
je prejela po Pravilniku o službeni obleki delavcev carinske 
službe (Uradni list RS, št. 62/10 in 25/14 – ZFU), najpozneje 
do prejema nove uniforme v skladu s tem pravilnikom oziroma 
najdlje do 1. januarja 2017.

(3) Uradne osebe, ki so zaposlene na delovnem mestu, 
na katerem jim v skladu s tem pravilnikom uniforma ne pripa-
da več, morajo z uniforme sneti vse oznake carinske službe, 
finančnemu uradu oziroma Generalnemu finančnemu uradu 
pa najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika vrniti 
položajno in imensko oznako.

(4) Uradni osebi, ki ji v skladu s tem pravilnikom na novo 
pripada uniforma ali dopolnilni del uniforme, se dodeli unifor-
ma ali dopolnilni del uniforme najpozneje do 1. aprila 2016. 
Do prejema uniforme uradna oseba opravlja naloge Finanč-
ne uprave v civilni obleki, razen nalog iz drugega odstavka 
23. člena tega pravilnika.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata upo-

rabljati Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene 
uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civil-
ni obleki (Uradni list RS, št. 89/10 in 25/14 – ZFU) in Pravilnik 
o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, 
št. 62/10 in 25/14 – ZFU).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-182/2015/29
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-1611-0050

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance
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Priloga 1 

KROJI IN OPISI POSAMEZNIH DELOV UNIFORME  
IN DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME 

 
 bunda: je ravno krojena s spravljivo kapuco in sprednjim zapiranjem z zadrgo, na sprednjem 

prsnem delu sta na obeh straneh v prerez vstavljena žepa, pod pasom sta našita žepa, ki sta 
pri moškem modelu dvojna; ženski model ima našito tkanino, ki se od stranskega šiva 
nadaljuje proti sredini in pokriva poseg v žep, bunda ima ravno krojen vložek, ki se zapira z 
zadrgo in je prilagojen za vpenjanje v bundo; 

 
 kapa s ščitnikom: sestavljena je iz oboda, dvignjenega širšega zgornjega dela, podbradnika in 

senčnika; 
 

 pulover: izrez puloverja je v obliki črke V, na izrezu, spodnjem delu in rokavih ima patent; 
ramenski in komolčni del je ojačen s tkanino, iz enake tkanine so na pulover našiti podaljšani 
poklopci; 

 
 suknjič: zapenja se z gumboma, je podložen, zadaj ima razporek, moški suknjič je srednje 

oprijete, ženski pa ožje silhuete; 
 

 službene hlače: so klasičnega kroja z zadrgo, žepoma na zadnjem delu in stranskima 
žepoma, ženski model je v pasnem in bočnem delu oblikovan po telesu in nima žepov na 
zadnjem delu; 

 
 službeno krilo: je enostavne linije z obliko kroja rahlo na A in zadrgo na zadnjem delu; 

 
 službena srajca z dolgimi rokavi: spredaj se zapenja z gumbi, ovratnik ima deljiv; moška 

srajca ima na levi strani v prsni višini žep, ženski kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze 
brez žepa; 

 
 službena srajca s kratkimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ima deljiv ovratnik in žepe s 

podaljšanim poklopcem; osnovni kroj ženske srajce je srednje oprijeta linija srajčne bluze, 
žepov nima, ima pa našite podaljšane poklopce;  

 
 nizki in visoki čevlji: so lahki, udobni, na vezalke in primerni za noge z višjim nartnim delom;  

 
 moška kravata samovezna in regat: imata vidno vezavo v sredinskem delu; 

 
 ženska kravata: je iz treh delov, osrednji kravatni del je prirezan pod kotom; 

 
 pas: je usnjen, izdelan dvoslojno, s črno objemko in kovinsko zaponko klasične oblike; 

 
 prehodno-zimske nogavice: so volnene in pletene;  

 
 letne nogavice: so bombažne in pletene; 

 
 prehodno-zimske hlačne nogavice: so pletene; 

 
 letne hlačne nogavice: so pletene; 

 
 zimska kapa: ima senčnik in podlogo, ne prepušča vode, ob strani ima podaljšek za 

pokrivanje ušes, ki se lahko spodviha z elastično vrvico za reguliranje obsega; 
 

 pletena kapa; 
 

 letna kapa: ima senčnik, narejena je iz zračne tkanine, na zadnjem delu ima zaokroženo 
odprtino s trakom za reguliranje obsega; 
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 vetrni jopič: je ravno krojen, s stoječim ovratnikom in podložen z mrežasto podlogo, spredaj in 
spodaj ima žepa; ženski je prilagojen ženski postavi, jopič je izdelan tudi v krajši dolžini, ki je 
namenjena osebam, ki nosijo pas za nošenje orožja; 
 

 hlače z vložkom: so klasičnega kroja z žepi na zadnjem delu in sprednjima žepoma s 
stranskim posegom; vpeto imajo snemljivo za veter neprepustno podlogo, zalikane so na rob, 
ki je pošit; osebe, ki nosijo pas za nošenje orožja, imajo hlače z dvojnimi zankami; 
 

 krilo z vložkom: je enostavne linije z obliko kroja rahlo na A, zapenja se zadaj z zadrgo, poseg 
v žepe je poševen; vložek je lahko v obliki hlač ali krila; 

 
 srajca z dolgimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ovratnik je deljiv, moški model ima na levi 

strani v prsni višini našit žep, ženski osnovni kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze brez 
žepov; 

 
 srajca s kratkimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ima deljiv ovratnik in žepe s podaljšanim 

poklopcem; ženski kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze z našitimi podaljšanimi poklopci 
brez žepov; 
 

 odsevna bunda: je ravno krojena s kapuco v ovratniku; zapenja se spredaj z zadrgo, na 
sprednjem prsnem delu sta v prerezu žepa, pod pasom pa všita žepa; 

 
 hlače z vložkom in žepi na strani: imajo elastični del v pasu in vpeto snemljivo za veter 

neprepustno podlogo; zadaj, spredaj in ob strani imajo po dva žepa; 
 

 puli z zadrgo: je iz pletenine, ovratnik je podaljšan v puli, ki se zapenja z zadrgo; rokav se 
zaključi s patentom; 

 
 polo majica s kratkimi rokavi: je iz pletenine, ovratnika iz dveh delov, zapenja se spredaj z 

gumbi; iz enake pletenine ima našita podaljšana poklopca; 
 

 identifikacijska vetrovka: je ravno krojena s kapuco v ovratniku, zapenja se spredaj z zadrgo; 
pod pasom spredaj sta všita žepa; 
 

 dežne nadhlače: v predelu pasu so podaljšane in imajo snemljive naramnice, zapenjajo se 
spredaj z zadrgo, na sprednjem delu imajo dva žepa; 

 
 službeni pas s torbicami (za pištolo, lisice, plinski razpršilec in drugo). 
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Priloga 2 
 

KOLIČINE PRVE DODELITVE, NORMATIVI PORABE IN MINIMALNI ROKI TRAJANJA UNIFORME 
IN DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME 

 
Za dodeljevanje novih delov uniforme in dopolnilnih delov uniforme veljajo naslednje količine prve 
dodelitve, normativi porabe in minimalni roki trajanja: 

 
Preglednica 1 – Delovna obleka in dopolnilni deli uniforme za prvo in drugo skupino uradnih oseb   

          
                                                                                                                                                                               

     

Normativ 
prve 

dodelitve Normativ porabe Minimalni rok trajanja v letih 

   PRVA SKUPINA  DRUGA SKUPINA 

Delovna obleka     

bunda 1 po potrebi 4 6 
 
odsevna bunda 

1  
po potrebi 6 / 

zimska kapa 2 
po potrebi 

(največ 1 kos) 2 2 

letna kapa 2 
po potrebi 

(največ 1 kos) 2 2 
 
pletena kapa 

2  
po potrebi 2 / 

vetrni jopič 1 
po potrebi 

(največ 1 kos) 2 2 

hlače oziroma krilo  3 
po potrebi 

(največ 2 kosa) / 2 
vložek za hlače 
oziroma krilo 2 

po potrebi 
(največ 1 kos) / 3 

hlače z žepi na strani 4 
po potrebi 

(največ 2 kosa) 2 / 
vložek za hlače z žepi 
na strani 2 

po potrebi 
(največ 1 kos) 2 / 

pulover 1 po potrebi 2 2 

srajca z dolgimi rokavi 5 
po potrebi 

(največ 3 kosi) / 2 

srajca s kratkimi rokavi 5 
po potrebi 

(največ 3 kosi) / 2 

puli z zadrgo 5 
po potrebi 

(največ 3 kosi) 2 / 
polo majica s kratkimi 
rokavi 5 po potrebi 2 / 

visoki čevlji 1 po potrebi 2 / 

nizki čevlji 1 po potrebi 1 1 

položajna oznaka 2 po potrebi 4 4 

imenska oznaka 2 po potrebi 4 4 

kravata 4 
po potrebi 

(največ 2 kosa) / 3 

pas 2 
po potrebi 

(največ 1 kos) 3 3 
prehodno-zimske 
nogavice  16 

po potrebi 
(največ 8 parov) 2 2 

prehodno-zimske 
hlačne nogavice  16 

po potrebi 
(največ 8 kosov) / 2 

letne nogavice  16 
po potrebi 

(največ 8 parov) 2 2 

letne hlačne nogavice  16 
po potrebi 

(največ 8 kosov) / 2 
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Dopolnilni deli 
uniforme     

dežne nadhlače  1 po potrebi 6 6 
službeni pas s 
torbicami  1 po potrebi 5 / 

 
 
Preglednica 2 – Službena obleka za tretjo skupino uradnih oseb  
 

 
Normativ prve 

dodelitve Normativ porabe 
Minimalni rok trajanja v 

letih 

Službena obleka    

bunda 1 po potrebi 6 

kapa s ščitnikom (samo moški) 1 po potrebi 5 

pulover 1 po potrebi 2 

suknjič 2 
po potrebi 

(največ 1 kos) 3 

službene hlače oziroma krilo 2 
po potrebi 

(največ 1 kos) 3 

službena srajca z dolgimi rokavi 3 
po potrebi 

(največ 2 kosa) 2 

službena srajca s kratkimi rokavi 3 
po potrebi 

(največ 2 kosa) 2 

nizki čevlji 1 po potrebi 1 

položajna oznaka 2 po potrebi 8 

imenska oznaka 2 po potrebi 8 

kravata 3 
po potrebi 

(največ 2 kosa) 3 

pas 1 po potrebi 3 

prehodno-zimske nogavice  3 po potrebi  2 

prehodno-zimske hlačne nogavice  3 po potrebi 2 

letne nogavice 3 po potrebi 2 

letne hlačne nogavice 3 po potrebi 2 
 
 
Preglednica 3 – Identifikacijska obleka 
 

 
Normativ prve 

dodelitve Normativ porabe 
Minimalni rok trajanja v 

letih 

Identifikacijska obleka    

identifikacijska vetrovka 1 po potrebi 2 
 
 
 
Normativ porabe »po potrebi« pomeni, da uradna oseba pridobi pravico do novega dela uniforme ali 
dopolnilnega dela uniforme takrat, ko je ta neuporaben ali neprimernega videza, vendar praviloma ne 
prej kot v minimalnem roku trajanja, ki je določen za zamenjavo tega dela uniforme ali dopolnilnega 
dela uniforme. Količina posameznih delov uniforme ali dopolnilnega dela uniforme pri normativu 
porabe »po potrebi« ne sme presegati polovice kosov, ki uradni osebi pripadajo ob prvi dodelitvi, pri 
čemer se decimalna števila zaokrožijo navzgor.  
 
Minimalni rok trajanja pomeni čas od prejema dela uniforme ali dopolnilnega dela uniforme po preteku 
katerega uradna oseba pridobi pravico do novega kosa uniforme ali dopolnilnega dela uniforme. 
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1117. Sklep o prevzemu mandata poslanca 
Državnega zbora Republike Slovenije

S K L E P

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja 
komu pripada mandat poslanca državnega zbora za preo-
stanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca

s k l e n i l a:

1. Zaradi prenehanja mandata poslanke mag. Klavdije 
Markež, postane za preostanek mandatne dobe poslanec 
Dušan Radič, roj. 3. 6. 1963, stanujoč Jordan 28, Tropovci, 
9251 Tišina.

O B R A Z L O Ž I T E V

A.
1. Državna volilna komisija je dne 9. 4. 2015 prejela 

obvestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 9. člena 
Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 
109/08, 39/11 in 48/12) poslanki mag. Klavdiji Markež pre-
nehal mandat.

B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o voli-

tvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB 
in 54/07 – odločba US) postane poslanec za preostanek 
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi 
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal 
mandat.

3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, 
bi bil, če ne bi bila izvoljena poslanka mag. Klavdija Markež, 
v 8. volilni enoti (Ptuj), iz iste liste kandidatov: »SMC Stranka 
Mira Cerarja« (sedaj: Stranka modernega centra), izvoljen 
Dušan Radič, roj. 3. 6. 1963, stanujoč Jordan 28, Tropovci, 
9251 Tišina.

4. Državna volilna komisija je Dušana Radiča pisno 
obvestila, da ima pravico prevzeti mandat poslanke za pre-
ostanek mandatne dobe. Dušan Radič je v skladu s tretjim 
odstavkom 17. člena ZVDZ pisno obvestil Državno volilno 
komisijo, da je pripravljen postati poslanec za preostanek 
mandatne dobe državnega zbora.

C.
Državna volilna komisija je sprejela sklep na podlagi 

17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list 
RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US), v zvezi 
z 9. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 
– ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) v sestavi: namestnik 
predsednika Peter Golob, člani: Miro Pretnar, Sašo Stojano-
vič Lenčič ter namestniki članov: Aleš Vehar, Ksenija Vencelj, 
dr. Nejc Brezovar, Marija Leustek in Vesna Fister. Sklep je 
sprejela soglasno.

Št. 001-4/2015-4
Ljubljana, dne 9. aprila 2015

Peter Golob l.r.
Namestnik predsednika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1118. Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) 
št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih 
postopkih za letalsko osebje v civilnem 
letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 
25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letal-
stvo Republike Slovenije in za izvajanje Uredbe Komisije (EU) 
št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu 
v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 
(EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Ured-
be Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o 
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v 
civilnem letalstvu izdaja direktor agencije

N A V O D I L O
o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011  

o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih  
za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu  

z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

To navodilo določa izvajanje Uredbe Komisije (EU) 
št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu 
v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi 
Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 
2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko 
osebje v civilnem letalstvu (v nadaljevanju: Uredba (EU) 
št. 1178/2011).

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo 
enak pomen, kot jih določa Uredba (EU) št. 1178/2011 in Ured-
ba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega 
letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letal-
stvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) 
št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (v nadaljnjem besedilu: 
osnovna uredba (ES) 216/2008).

(2) Naslednji izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo 
naslednji pomen:

– »JAR« pomeni skupne letalske predpise, ki so jih spre-
jeli Združeni letalski organi;

– »priznavanje preteklih izkušenj« pomeni, da so ratingi, 
potrdila in pooblastila, ki so izdana na podlagi nacionalnih 
predpisov, v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011;

– »zrakoplov Priloge II« pomeni zrakoplove, ki so navede-
ni v Prilogi II osnovne uredbe (ES) št. 216/2008;

– »agencija« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo 
Republike Slovenije.
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3. člen
(vloge)

Posamezne vloge za pridobitev licenc, ratingov, spriče-
val, certifikatov in potrdil v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 
agencija objavi na spletni strani in so del priročnikov za delo 
nadzornega osebja agencije.

4. člen
(uporaba AMC in GM)

Agencija pri izvajanju Uredbe (EU) št. 1178/2011 uporab-
lja sprejemljive načine usklajevanja (AMC) in navodila (GM), 
ki jih je k Uredbi (EU) št. 1178/2011 izdala Evropska agencija 
za varnost v letalstvu.

5. člen
(drugi postopki usklajevanja)

Če agencija izda druge postopke usklajevanja v skladu 
z e) odstavkom ARA.GEN.120 Dela ARA Priloge VI Uredbe 
(EU) št. 1178/2011, ki jih objavi na svoji spletni strani, oziroma 
dovoli izvedbo drugih postopkov usklajevanja, ki jih predlaga 
organizacija v skladu z d) odstavkom ARA.GEN.120 Dela 
ARA Priloge VI Uredbe (EU) št. 1178/2011, o njihovi vsebini 
obvesti Evropsko agencijo za varnost v letalstvu in druge 
države članice.

6. člen
(uporaba angleške različice)

V primeru neskladij v besedilu angleške in slovenske 
različice Uredbe (EU) št. 1178/2011 se uporablja angleška 
različica.

7. člen
(znanje slovenskega jezika)

(1) Prosilec certifikata, katerega materni jezik ni sloven-
ski jezik, mora agenciji za vpis stopnje znanja slovenskega 
jezika predložiti ustrezno šolsko spričevalo, pridobljeno v 
Republiki Sloveniji.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se znanje slovenskega 
jezika lahko izkaže tudi na drug ustrezen način, pri čemer 
agencija odloči o primernosti predloženega dokazila.

8. člen
(uporaba angleškega jezika za imetnike ratinga  

za inštrumentalno letenje (IR))
(1) Uporaba angleškega jezika za imetnike ratinga za in-

štrumentalno letenje (IR) se izkaže z obveznim preverjanjem 
znanja v okviru preverjanja usposobljenosti ali strokovnosti za 
izdajo, obnovo ali podaljšanje ratinga IR.

(2) Znanje angleškega jezika iz prejšnjega odstavka 
preveri izpraševalec.

9. člen
(vrnitev licence)

(1) Ob novi oziroma ponovni izdaji licence njen imetnik 
staro licenco vrne agenciji najkasneje v 3 dneh od prejema 
nove ((c) odstavek FCL.015 Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) 
št. 1178/2011).

(2) Po prejemu nove licence imetnik ne sme uveljavljati 
privilegijev iz stare licence.

2. ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE

10. člen
(usposabljanje za obnovo certifikata)

Odobrena organizacija za usposabljanje v priročniku 
za usposabljanje opredeli način usposabljanja za obnovo 
certifikata.

11. člen
(knjiga učencev)

(1) Odobrena organizacija za usposabljanje vodi knjigo 
učencev v skladu z ORA.ATO.120 Dela ORA Priloge VI Ured-
be (EU) št. 1178/2011.

(2) Vsebino in obliko knjige učencev iz prejšnjega od-
stavka določi agencija.

12. člen
(uporaba letalskih simulatorjev in ostalih naprav)

Agencija v priročniku za delo nadzornega osebja določi, 
v katerih primerih uporaba simulatorja za usposabljanje, pre-
izkus praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti za 
licenci MPL in ATPL, ratinge za tip in razred ter preverjanje 
strokovnosti za IR, ni potrebna (Dodatek 9 Dela FCL Priloge 
I Uredbe (EU) št. 1178/2011).

3. SIMULACIJSKE NAPRAVE ZA USPOSABLJANJE

13. člen
(vloga za pridobitev certifikata o ustreznosti simulacijske 

naprave za usposabljanje)
(1) Organizacija vloži vlogo za pridobitev certifikata o 

ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje najmanj 
3 mesece pred predvidenim pričetkom usposabljanja.

(2) Agencija vlogo iz prejšnjega odstavka objavi na svoji 
spletni strani.

14. člen
(podlaga za potrditev certifikata o ustreznosti simulacijske 

naprave za usposabljanje)
(1) Podlaga za potrditev ustreznosti simulacijske napra-

ve za usposabljanje so certifikacijske specifikacije za simula-
cijske naprave za usposabljanje (Certification Specifications 
for Flight Simulation Training Devices), ki jih je izdala Evrop-
ska agencija za varnost v letalstvu.

(2) Če agencija zaradi izpolnjevanja zahtev iz ORA.
FSTD.210(a) Oddelka II Poddela FSTD Dela ORA Priloge VII 
Uredbe (EU) št. 1178/2011 določi posebne pogoje za podlago 
za potrditev ustreznosti simulacijske naprave za usposablja-
nje, o tem nemudoma obvesti Evropsko agencijo za varnost v 
letalstvu. Obvestilu se priložita popoln opis določenih poseb-
nih pogojev in varnostna ocena, ki dokazuje, da je dosežena 
stopnja varnosti enakovredna stopnji varnosti iz certifikacijske 
specifikacije iz prejšnjega odstavka.

15. člen
(dokazovanje vzdrževanja ustreznosti simulacijske naprave 

za usposabljanje)
Z namenom, da se dokaže ohranjanje standardov si-

mulacijske naprave za usposabljanje, imetnik certifikata o 
ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje agenciji pri 
izvajanju nadzora omogoči dostop do rezultatov niza preizku-
sov iz glavnega priročnika za preizkuse ter rezultate preizku-
sov delovanja in subjektivnih preizkusov iz ORA.FSTD.105 
Oddelka I Poddela FSTD Dela ORA Priloga VII Uredbe (EU) 
št. 1178/2011.

4. ZDRAVSTVENE ZAHTEVE

16. člen
(zdravstveni ocenjevalec)

Agencija imenuje zdravstvenega ocenjevalca v skla-
du z ARA.MED.120 Poddela MED Priloge IV Uredbe (EU) 
št. 1178/2011.
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17. člen
(obveščanje)

Zdravniki za letalsko osebje obvestijo agencijo o 
spremembi, ki bi lahko vplivale na pooblastilo v skladu z 
MED.D.025 Dela MED Priloge IV Uredbe (EU) št. 1178/2011, 
najkasneje v 10 dneh po nastali spremembi.

5. IZPRAŠEVALCI

18. člen
(določitev izpraševalcev)

(1) Agencija za izpraševalce določi in pooblasti ustrezno 
usposobljene osebe, ki v njenem imenu izvajajo in preverjajo 
praktično in strokovno usposobljenost kandidatov za izdajo 
certifikata v skladu s Poddelom K Dela FCL Priloge I Uredbe 
(EU) št. 1178/2011.

(2) Zahtevo za imenovanje izpraševalca vloži operator 
ali odobrena organizacija za usposabljanje.

(3) Izpraševalca lahko predlaga tudi agencija, če za to 
obstaja potreba.

(4) Zahteva za imenovanje izpraševalca, ki jo vloži ope-
rator, se mora nanašati na tip ali razred zrakoplova, s katerim 
operator izvaja operacije.

(5) Zahteva za imenovanje izpraševalca, ki jo vloži odo-
brena organizacija za usposabljanje, se mora nanašati na 
razred ali tip zrakoplova, na katerem odobrena organizacija 
za usposabljanje izvaja usposabljanje.

(6) Agencija odloča o načinu razporeditve izpraševalcev 
pri preverjanju praktične usposobljenosti, o čemer agencija 
izda navodilo, ki ga objavi na svoji spletni strani.

(7) Agencija vodi seznam vseh pooblaščenih izpraševal-
cev z navedbo njihovih privilegijev. Agencija objavi seznam na 
svoji spletni strani.

19. člen
(dokazila o nekaznovanosti)

Za izvajanje FCL.1010 (b) Dela FCL Priloge I Uredbe 
(EU) št. 1178/2011 mora kandidat za potrdilo za izpraševalca 
oziroma vlagatelj zahteve za podaljšanje potrdila za izpraše-
valca poleg zahtev FCL.1010 (b) Dela FCL Priloge I Uredbe 
(EU) št. 1178/2011 agenciji izkazati, da v zadnjih treh letih ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojena 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

20. člen
(dodatne zahteve za pridobitev potrdila za izpraševalca)

Kandidat za potrdilo za izpraševalca opravi poleg zahtev 
iz Poddela K Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011:

– teoretični preizkus poznavanja osnovne uredbe, Ured-
be (EU) št. 1178/2011 in priloge k Odločbi izvršnega direktorja 
EASA 2011/016/R (Annex to ED Decision 2011/016/R) ter 
administrativno upravnih postopkih agencije,

– osebni razgovor na agenciji in
– izkaže znanje angleškega jezika na uporabniški stopnji 

(stopnja 4), če je to ustrezno za izvajanje njegovih privilegijev.
Kandidat za potrdilo za izpraševalca oziroma vlagatelj 

zahteve za podaljšanje potrdila za izpraševalca ne smeta biti 
vpisana v evidenco letalskih prekrškov, ki jo agencija vodi v 
skladu s Pravilnikom o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih 
knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11).

6. KABINSKO OSEBJE

21. člen
(potrdila kabinskega osebja)

Potrdila kabinskega osebja vlagateljem, ki so opravili 
izpite po zaključku tečaja začetnega usposabljanja v skladu 
z delom CC Priloge V Uredbe (EU) št. 1178/2011 v Republiki 
Sloveniji, izda agencija.

22. člen
(osebje, ki izvaja usposabljanje)

(1) Osebje iz točke (b) CC.TRA.215 Dela CC Priloge 
V Uredbe (EU) št. 1178/2011 pooblasti agencija praviloma v 
sklopu dajanja pooblastil organizacijam za usposabljanje ali 
komercialnim operatorjem v zračnem prevozu, v kolikor to ni 
v nasprotju z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporab-
ljajo v Republiki Sloveniji.

(2) Osebje, ki izvaja usposabljanje, je ustrezno izkušeno 
in kvalificirano, če dokaže, da ima vsaj tri leta delovnih izku-
šenj na posameznem elementu usposabljanja.

23. člen
(izpitna komisija)

Kandidati za pridobitev potrdila kabinskega osebja opra-
vijo izpit iz CC.TRA.220(c) Dela CC Priloge V Uredbe (EU) 
št. 1178/2011 pred izpitno komisijo, ki jo imenuje agencija.

24. člen
(izpit za pridobitev potrdila kabinskega osebja)

(1) Izpit za pridobitev potrdila kabinskega osebja zajema 
pisni (teoretični) del in ustni (praktični) del in se mora izvesti v 
skladu z odobrenim priročnikom o usposabljanju.

(2) Teoretični del izpita je sestavljen iz devetih izpitnih 
pol, kot je razvidno iz programa usposabljanja v Dodatku 1 
k Delu CC Priloge V Uredbe (EU) št. 1178/2011.

(3) Vprašanja teoretičnega dela izpita so lahko izbirna 
ali opisna.

(4) Kandidat uspešno opravi izpit, če pri teoretičnem 
delu izpita doseže najmanj, pri vsaki od devetih izpitnih pol, 
75 odstotkov pravilnih odgovorov, in uspešno opravi praktično 
nalogo s področja dela.

(5) Pri izpitu se ne sme uporabljati sistemov negativnega 
točkovanja.

(6) Izpit za pridobitev potrdila mora biti uspešno opra-
vljen v dvanajstih mesecih od končanega teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja.

(7) Kandidatov uspeh na izpitu se oceni z oceno »opra-
vil« ali »ni opravil«.

(8) Če se izpitna ocena kandidata, ki je pristopil k oprav-
ljanju izpita glasi »ni opravil«, ima kandidat pravico pristopiti k 
opravljanju popravnega izpita najmanj po preteku 15 koledar-
skih dni od dneva, ko je bil kandidatu sporočen izpitni rezultat. 
V primeru da kandidat ni uspešno opravil posameznih pol 
teoretičnega izpita, opravlja popravni izpit samo iz izpitnih pol, 
ki jih ni uspešno opravil.

(9) Kandidat lahko popravni izpit opravlja dvakrat. Če 
kandidat popravnega izpita ne opravi, mora ponovno opraviti 
teoretično in praktično usposabljanje in ponovno pristopiti k 
opravljanju izpita.

(10) Odobrena organizacija za usposabljanje ali komer-
cialni operator v zračnem prometu zagotovi sredstva, opremo 
in vse, kar je potrebno, da komisija nemoteno izvede izpit.

(11) Če kandidat na izpit ne pristopi niti ne opraviči svoje 
odsotnosti, se šteje, da je izpit opravil neuspešno.

25. člen
(obveščanje)

Odobrena organizacija za usposabljanje ali komercialni 
operator v zračnem prevozu, mora agencijo zaradi načrtova-
nja inšpekcijskega in stalnega nadzora obvestiti pred vsako 
izvedbo začetnega usposabljanja.

7. DRUGE DOLOČBE

26. člen
(ratingi za razred ali tip letala – različice)

(1) Pilot opravi za razširitev privilegijev na drugo različico 
ratinga za razred enomotornih ali večmotornih batnih letal z 
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inštruktorjem seznanitveno usposabljanje ali izobraževanje 
o razlikah, kot to določa FCL.710 Oddelka 1 Poddela H Dela 
FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011 in GM1 FCL.710.

(2) Izobraževanje o razlikah in seznanitveno usposablja-
nje se vpiše v pilotski dnevnik, ki ga podpiše inštruktor letenja, 
ki je usposobljen za letenje na ustrezni različici letala.

27. člen
(priznavanje preteklih izkušenj)

(1) Ratingi, potrdila in pooblastila, ki so izdana na 
podlagi nacionalnih predpisov, so v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1178/2011 (v nadaljnjem besedilu: priznavanje preteklih 
izkušenj).

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pretekle 
izkušnje imetnikom ratingov, potrdil oziroma pooblastil prizna-
jo na sledeč način:

– usposobljenost za rating za nočno letenje, rating za 
vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov se imetniku licen-
ce prizna pod pogojem, da je usposobljenost vpisana v knji-
žico letenja, ki jo je potrdil inštruktor letenja ali izpraševalec;

– rating za akrobatsko letenje se imetniku prizna, če je 
imetnik pridobil pooblastilo za akrobatsko letenje po veljav-
nih predpisih in je imel pooblastilo zaznamovano v pilotsko 
dovoljenje;

– imetniku potrdila inštruktorja letenja se v skladu s 
FCL.905.FI Oddelkom 2 Poddela I Dela FCL Priloge I Uredbe 
(EU) št. 1178/2011 prizna ustrezni privilegij, če je izpolnjeval 
pogoje v skladu z JAR in/ali če dokaže, da je v preteklosti 
usposabljal kandidate za ustrezen rating ali potrdilo.

28. člen
(priznavanje izkušenj, pridobljenih na drugih zrakoplovih)

Osebju, ki opravlja vojaške, policijske, carinske, iskalne, 
reševalne, gasilske in podobne dejavnosti, se nalet, pridobljen 
na zrakoplovih, s katerimi se opravlja te dejavnosti, šteje v 
skupni čas letenja.

29. člen
(vpis tipa ali razreda zrakoplova)

(1) Če je imetnik ratinga za tip ali razred zrakoplova 
preverjanje opravil na zrakoplovu, ki ni vpisan v civilni regi-
ster, se lahko imetniku v licenco vpiše tip ali razred zrakoplo-
va, katerega tipski certifikat je potrdila ali priznala Evropska 
agencija za varnost v letalstvu, z omejitvijo veljavnosti na teh 
zrakoplovih.

(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka se imetniku izbriše, 
če uspešno opravi preverjanje strokovnosti v skladu z zahte-
vami osnovne uredbe ali če vlagatelj zahteve za vpis tipa ali 
razreda zrakoplova agenciji dokaže podobnost karakteristik in 
zmogljivosti predmetnega zrakoplova civilnemu.

30. člen
(pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov balonov)

Pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov balo-
nov v licence pilotov balonov (BPL) ali licence pilotov lahkih 
zrakoplovov (balon) (LAPL(B)) so določeni v prilogi I, ki je 
sestavni del tega navodila.

31. člen
(pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov  

jadralnih letal)
(1) Pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov 

jadralnih letal (DPJ), ki so bile veljavne 8. septembra 2013, v 
licence pilotov jadralnih letal (SPL) ali licence pilotov lahkih 
zrakoplovov (LAPL(S)), so določeni v prilogi II, ki je sestavni 
del tega navodila.

(2) Prosilcu za zamenjavo licence DPJ, ki na dan 
8. septembra 2013 nima veljavne licence DPJ, se obnovi 
DPJ v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in 

dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, 
št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 57/02, 
44/10, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o strokovni izobraz-
bi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal), če 
izpolnjuje pogoje za obnovo/podaljšanje in opravi praktično 
preverjanje z izpraševalcem. Agencija na podlagi DPJ iz 
prejšnjega stavka ter opravljenega usposabljanja in teore-
tičnega preverjanja iz predmetov letalsko pravo in človeško 
delovanje izda SPL.

(3) Prosilec za pridobitev licence SPL, ki se je usposa-
bljal in dokončal usposabljanje v skladu s Pravilnikom o stro-
kovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke 
letal, opravi

– teoretični izpit v skladu s Pravilnikom o strokovni 
izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal,

– praktično preverjanje z izpraševalcem ter
– usposabljanje in teoretično preverjanje iz predmetov 

letalsko pravo in človeško delovanje.
(4) Kandidatom, ki so se pričeli usposabljati v skladu s 

Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
članov posadke letal, in do 8. septembra 2013 niso dokončali 
usposabljanja po tedaj veljavnih predpisih, odobrena organi-
zacija za usposabljanje preveri izpolnjevanje pogojev glede 
na elemente potrjenega programa usposabljanja, ki je v skla-
du z Uredbo (EU) št. 1178/2011. Odobrena organizacija za 
usposabljanje za kandidate iz prejšnjega stavka izda potrdilo 
o izpolnjevanju zahtev po potrjenem programu usposabljanja 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011. Potrdilo odobrene or-
ganizacije za usposabljanje je pogoj za pristop na izpit.

32. člen
(razširitev privilegijev na letala TMG)

Pri zamenjavi DPJ za vpis privilegija za upravljanje mo-
tornega jadralnega letala (TMG) velja, da se TMG vpiše v 
licenco, če je TMG vpisan v licenci pilota letala ali če imetnik 
opravi najmanj 3 ure kot vodja zrakoplova, kar je zazna-
movano v knjižici letenja. Pri tem mora imetnik za izvajanje 
privilegijev TMG izpolnjevati pogoje, kot so določeni v (b) 
točki FCL.140.S Oddelka 4 Poddela B Dela FCL Uredbe (EU) 
št. 1178/2011.

33. člen
(dodatni izvršilni ukrepi)

Uradna oseba agencije pri izvajanju nadzora v skla-
du z ARA.GEN.300 Oddelka III Dela ARA Priloge VI Ured-
be (EU) št. 1178/2011 ravna v skladu z določbami Uredbe 
(EU) št. 1178/2011 in kot dodatne izvršilne ukrepe uporablja 
ukrepe, ki so določeni v Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, 
št. 81/10 – UPB4) in na njegovi podlagi izdani predpisi ter 
drugi letalski predpisi in pravni akti, ki veljajo oziroma se upo-
rabljajo v Republiki Sloveniji, kolikor niso v nasprotju z Uredbo 
(EU) št. 1178/2011.

34. člen
(posebna pooblastila, ki jih Uredba (EU)  

št. 1178/2011 ne ureja)
(1) Posebna pooblastila dovoljenja pilota zrakoplova, 

izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih 
in dovoljenjih za delo članov posadke letal, in sicer poobla-
stilo za letenje brez zunanje vidljivosti, pooblastilo za letenje 
ponoči, pooblastilo za preizkušanje prototipov jadralnih letal, 
pooblastilo za avio-tretiranje zemeljskih površin, ki jih Ured-
ba (EU) št. 1178/2011 ne ureja, agencija izda na posebnem 
potrdilu, pod pogojem, da ima imetnik licence izdano pilotsko 
licenco na podlagi Uredbe (EU) št. 1178/2011.

(2) Posebno potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje 
naslednje podatke:

– ime in priimek;
– številka pilotske licence;
– zaporedna številka potrdila;
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– datum izdaje posebnega potrdila;
– številka dovoljenja pilota zrakoplova, ki je podlaga za 

izdajo posebnega potrdila.
(3) Posebno potrdilo je veljavno, kolikor je veljavna pilot-

ska licenca, izdana na podlagi Uredbe (EU) št. 1178/2011, ali 
do uveljavitve drugih predpisov, ki urejajo zadevno področje.

35. člen
(certifikati o ustreznosti simulacijske naprave  

za usposabljanje v skladu z JAR)
Za certifikate o ustreznosti simulacijske naprave za 

usposabljanje, ki so v skladu z JAR in so bili izdani pred 
pričetkom uporabe Uredbe (EU) št. 1178/2011, agencija izda 
certifikate o ustreznosti v skladu z obliko, določeno v Prilogi 
VI Uredbe (EU) št. 1178/2011, na podlagi standarda za potr-
ditev ustreznosti, ki je bil uporabljen v prvotnem certifikatu o 
ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje.

36. člen
(nacionalne licence)

(1) Imetnik nacionalne licence za njeno zamenjavo v li-
cenco v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011, predloži dokazilo 
o izpolnjevanju pogojev iz Priloge II Dela FCL Priloge I Uredbe 
(EU) št. 1178/2011.

(2) Če imetnik nacionalne licence ob zamenjavi iz prejš-
njega odstavka ne izpolnjuje pogoja »uporaba radio – na-
vigacijskih sredstev«, se mu v skladu s poročilom o spre-
membi v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe (EU) 
št. 1178/2011, v licenco, izdano v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1178/2011, vpišejo omejitve.

37. člen
(prenehanje veljave)

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodi-
lo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih 
zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem 
letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta (Uradni list RS, št. 9/14).

38. člen
(končna določba)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 13. aprila 2015

Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
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PRILOGA I 

 

Pogoji in zahteve za zamenjavo nacionalnega dovoljenja pilota balona v licenco pilota balona 
(BPL) ali licenco pilota lahkega zrakoplova (balon) (LAPL(B)) 

 

(1) Kandidat za zamenjavo dovoljenja pilota prosto-letečega balona, izdanega na podlagi Pravilnika o 
strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 
53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 57/02, 44/10), v licenco pilota balona ali licenco pilota lahkega 
zrakoplova (balon), izdano na podlagi Dela-FCL, izpolnjuje naslednje zahteve: 

- je imetnik dovoljenja pilota prosto-letečega balona, 

- ima veljavno zdravniško spričevalo v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora 
izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in 
vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/2002, 62/2008 in 7/2009) ali v 
skladu z Delom MED Priloge IV Uredbe (EU) št. 1178/2011 in 

- izpolnjuje zahteve iz spodnje tabele: 

 

Nacionalno 
dovoljenje 

Izkušnje v 
letenju 

Dodatne zahteve za 
pridobitev licence v skladu 

z Uredbo (EU) št. 
1178/2011: 

Zamenjava za licence v skladu z 
Uredbo (EU) št. 1178/2011 

Privilegiji v skladu z Uredbo 
(EU) št. 1178/2011 in ostali 

pogoji 

(1) (2) (3) (4) (5)  

DPB 

 

[Dovoljenje pilota 
prosto-letečega 

balona] 

- 

(I) Teoretično preverjanje:

 

a. Letalsko pravo 

b. Človeško delovanje 

c. Komuniciranje 

 

(II) Eno od spodnjih dveh 
zahtev: 

 

(i) Praktično preverjanje 

Praktično preverjanje 
usposobljenosti z 
izpraševalcem (FE(B)) za 
ustrezen razred in skupino 
balona 

 

ali 

 

(ii) Veljavno DPB. 

Licenca pilota balona – BPL 

 

ali 

 

Licenca pilota lahkega 
zrakoplova (balon) - LAPL(B) 

 

(v skladu z zahtevo kandidata) 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova 
na ustrezni skupini in razredu 
balona. 

 

Omejitev privilegija: 

Omejitev na skupino ali razred 
balona, kot izhaja iz predloženih 
listinskih dokazov kandidata ali na 
razred in skupino balonov, na 
katerem se je izvedlo praktično 
preverjanje usposobljenosti 
(razen pri LAPL(B)). 

 

[za BPL] Privilegij za razred ali 
skupino balonov v skladu z 
FCL.225.B(b). 

 

[za LAPL(B)] Privilegij za razred 
ali skupino balonov v skladu s 
FCL.105.B. 

(a) 
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DPB 

 

[Dovoljenje pilota 
prosto-letečega 

balona] 

Več kot 50 ur 
izkušenj v 
letenju balonov 
ter več kot 50 
vzletov in 50 
pristankov kot 
vodja 
zrakoplova/ 
balona po 
pridobitvi DPB. 

 

[FCL.205.B] 

(I) Teoretično preverjanje:

 

a. Letalsko pravo 

b. Človeško delovanje 

c. Komuniciranje 

 

(II) Praktično preverjanje: 

Preverjanje strokovnosti z 
izpraševalcem za razširitev 
privilegijev na komercialno 
letenje in/ali pod nadzorom 
Agencije za civilno letalstvo. 

 

(III) Veljavno DPB, ali 
izpolniti zahteve pod (a), 
pred praktičnim preverjanjem 
za razširitev privilegijev na 
komercialno letenje. 

BPL s komercialnim privilegijem 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova 
na ustrezni skupini in razredu 
balona za proti plačilo. 

 

Privilegij za razred ali skupino 
balonov v skladu z FCL.225.B(b). 

 

Omejitev privilegija: 

Komercialni privilegij omejen na 
skupino in razred balona, na 
katerem se je izvedlo praktično 
preverjanje strokovnosti za 
razširitev privilegijev na 
opravljanje komercialno 
letenje/komercialne dejavnosti. 

(b) 
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DPB/FI(B) 

 

[Dovoljenje pilota 
prosto-letečega 

balona s 
pooblastilom učitelja 

letenja] 

- 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

a. Letalsko pravo 

b. Človeško delovanje 

c. Komuniciranje 

 

(II) Osvežitveni seminar za 
inštruktorje pilotov balonov. 

 

(III) Eno od spodnjih dveh zahtev: 

 

(a) Ocena usposobljenosti  

Ocena usposobljenosti z 
izpraševalcem inštruktorjev letenja 
(FIE) 

 

ali 

 

(b) Izkušnje v času veljavnosti 
pooblastila. V skladu z zahtevami 
kot jih določa FCL.940.FI(a)(1)(iv). 

 

(IV) Veljavno DPB, ali izpolniti 
zahteve iz (a). 

BPL s potrdilom inštruktorja letenja 

Privilegiji: 

Privilegiji inštruktorja FI(B) so, da izvaja 
usposabljanje za letenje za izdajo, 
podaljšanje veljavnosti ali obnovo licenc 
BPL in LAPL(B) ter usposabljanje za 
letenje na skupinah balonov v okviru 
istega razreda balonov. 

 

Omejitev privilegija: 

Potrdilo FI(B) je omejeno na skupino ali 
razred balona, za katerega je inštruktor 
usposobljen. 

(c) 

DPB/FI(B): 

[FI(B)] 

 

[Dovoljenje pilota 
prosto-letečega 

balona s 
pooblastilom učitelja 

učiteljev letenja] 

Več kot 50 ur ali 
50 vzletov 
praktičnega 
usposabljanja za 
letenje. 

(I) Kandidat mora izpolni zahteve iz 
(c) [razen zahteve iz (c)(III)(a)]. 

 

(II) Ocena usposobljenosti z 
izpraševalcem inštruktorjev letenja 
balonov [FIE(B)]. 

 

[FCL.905.FI(ii)] 

BPL s potrdilom inštruktorja letenja, 
vključujoč usposabljanje inštruktorjev. 

[FI – FI] 

V skladu s (c)(5) in usposabljanje 
inštruktorjev letenja. (d) 
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Pogoji za vpis skupin balonov v licenco v skladu z uredbo (EU) št. 1178/2011: 

 

Skupine 
balonov 

Skupno število 
ur letenja 

Omejitve Vpis privilegija v licenco in omejitev 
privilegijev 

Odstranitev omejitev/

Dodatne zahteve 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Skupina A 

(toplozračni) 

 

do 3401 m3 

- (kot določa Del-FCL) 

Vpis v licenco BPL ali LAPL(B):  

»Hot-air Balloon Group A« 

»Hot-air Airship Group A« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 
balonov ali zračnih ladij velikosti 
balonov Skupine A. 

- (a)

Skupina B 
(toplozračni) 

 

od 3401 m3 
do 6000 m3 

Vsaj 100 ur kot 
vodja 

zrakoplova na 
balonih 

ustreznega 
razreda 

(kot določa Uredba (EU) št. 
1178/2011) 

Vpis v licenco BPL:  

»Hot-air Balloon Group B« 

»Hot-air Airship Group B« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 
balonov ali zračnih ladij velikosti 
balonov Skupine A in Skupine B. 

FCL.225.B(b)(2)(i) 

ali  

priznavanje privilegijev na podlagi 
izkušenj 

(b)

Skupina C 
(toplozračni) 

 

od 6000 m3 

do 10500 m3 

Vsaj 200 ur kot 
vodja 

zrakoplova na 
balonih 

ustreznega 
razreda 

(kot določa Uredba (EU) št. 
1178/2011) 

Vpis v licenco BPL: 

»Hot-air Balloon Group C« 

»Hot-air Airship Group C« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 
balonov ali zračnih ladij velikosti 
balonov Skupine A, Skupine B in 
Skupine C. 

FCL.225.B(b)(2)(ii) 

ali 

priznavanje privilegijev na podlagi 
izkušenj 

(c)

Skupina D 
(toplozračni) 

 

nad 10500 
m3  

Vsaj 300 ur kot 
vodja 

zrakoplova na 
balonih 

ustreznega 
razreda 

(kot določa Uredba (EU) št. 
1178/2011) 

Vpis v licenco BPL: 

»Hot-air Balloon Group D« 

»Hot-air Airship Group D« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 
balonov ali zračnih ladij velikosti 
balonov Skupine A, Skupine B, 
Skupine C in Skupine D. 

FCL.225.B(b)(2)(iii) 

ali 

priznavanje privilegijev na podlagi 
izkušenj 

(d)

Skupina A 
(plinski) - (kot določa v skladu Uredba 

(EU) št. 1178/2011) Vpis v licenco BPL ali LAPL(B): - (h)
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do 1260 m3 

»Gas Balloon Group A« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje plinskih balonov 
Skupine A. 

Skupina B 
(plinski) 

 

nad 1260 m3 

Vsaj 50 ur kot 
vodja 

zrakoplova na 
balonih 

ustreznega 
razreda 

(kot določa Uredba (EU) št. 
1178/2011) 

Vpis v licenco BPL:  

»Gas Balloon Group B« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje plinskih balonov 
Skupine A in Skupine B. 

FCL.225.B(b)(2)(iv) 

ali 

priznavanje privilegijev na podlagi 
izkušenj 

(h)

 

(2) Prosilec za zamenjavo licence DPB s pooblastilom učitelja letenja, ki želi pridobiti BPL hkrati s potrdilom FI(B) in 
privilegijem za komercialno letenje, kumulativno izpolnjuje zahteve pogoje iz (b) in (c) točke tretje alineje prvega 
odstavka. 



Stran 2978 / Št. 26 / 17. 4. 2015 Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA II 

 

Pogoji in zahteve za zamenjavo dovoljenja pilota jadralnega letala v licenco pilota jadralnega letala (SPL) ali v  
licenco pilota lahkega zrakoplova (LAPL (S))  

 

(1) Kandidat za zamenjavo dovoljenja pilota jadralnega letala, izdanega na podlagi Pravilnika o strokovni izobrazbi, 
izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, 
št. 57/02, 44/10), v licenco pilota jadralnega letala ali licenco pilota lahkega zrakoplova (jadralno letalo), izdano na 
podlagi Uredbe (EU) št. 1178/2011, izpolnjuje naslednje zahteve: 

- je imetnik dovoljenja pilota jadralnega letala, 

- ima veljavno zdravniško spričevalo, v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko 
osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni 
sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/2002, 62/2008 in 7/2009) ali v skladu z Delom MED Priloge IV Uredbe (EU) št. 
1178/2011 in 

- izpolnjuje zahteve iz spodnje tabele: 

 

Nacionalno 
dovoljenje 

Izkušnje v 
letenju 

Dodatne zahteve za pridobitev 
licence v skladu z Uredbo (EU) št. 

1178/2011: 

Zamenjava za licence v skladu z Uredbo 
(EU) št. 1178/2011 in omejitve 

Privilegiji v skladu z Uredbo (EU) št. 
1178/2011 in ostali pogoji 

(1) (2) (3) (4) (5)  

DPJ 

 

[Dovoljenje 
pilota 

jadralnega 
letala] 

- 

(I) Usposabljanje in teoretično 
preverjanje:  

 

(a) Letalsko pravo 

 

(b) Človeško delovanje 

 

(c) Veljavno dovoljenje DPJ. 

 

Licenca pilota jadralnega letala – SPL

 

ali 

 

Licenca pilota lahkega zrakoplova 
(jadralno letalo) - LAPL(S) 

(v skladu z zahtevo stranke) 

 

Omejitve: 

Omejitev na metodo vzletanja, kot to izhaja iz 
knjižice letenja in drugih listinskih dokazov 
(na podlagi izkušenj). 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova na 
jadralnih letalih in jadralnih letalih s 
pogonom. 

 

Omejitev privilegija licence: 

Omejitev na način vzleta glede na 
predhodne izkušnje, kot izhaja iz 
predloženih listinskih dokazov kandidata. 

(a)

DPJ 

 

[Dovoljenje 
pilota 

jadralnega 
letala] 

> 75 ur letenja ali 
200 vzletov, kot 
vodja zrakoplova 

[FCL.205.S(b)(2)] 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

(a) Letalsko pravo 

 

(b) Človeško delovanje 

 

(II) Veljavno dovoljenje DPJ. 

 

(III) Praktično preverjanje s FE(S) 

SPL s privilegijem za komercialno letenje 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova na 
jadralnem letalu s privilegijem za 
komercialno letenje. 

 

Omejitev privilegija licence: 

Omejitev na način vzleta glede na 
predhodne izkušnje, kot izhaja iz 
predloženih listinskih dokazov kandidata. 

(b)
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Praktično preverjanje strokovnosti za 
razširitev privilegijev na komercialno 
letenje z izpraševalcem letenja 
(FE(S)). 

DPJ/FI(S) 

[Dovoljenje 
pilota 
jadralnega 
letala s 
pooblastilom 
učitelja 
letenja] 

- 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

(a) Letalsko pravo 

 

(b) Človeško delovanje 

 

(II) Osvežitveni seminar za 
inštruktorje pilotov jadralni letal. 

(III) Veljavno dovoljenje DPJ 

  

SPL s potrdilom inštruktorja letenja 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova na 
jadralnem letalu s potrdilom inštruktorja. 

 

Omejitev privilegija licence: 

Omejitev na način vzleta glede na 
predhodne izkušnje, kot izhaja iz 
predloženih listinskih dokazov kandidata. 

(c)

DPJ/FI(S): 

[Dovoljenje 
pilota 
jadralnega 
letala s 
pooblastilom 
učitelja 
letenja] 

Več kot 50 ur, ali 
150 vzletov, 
praktičnega 

usposabljanja za 
letenje na 

jadralnih letalih. 

(I) Kandidat mora izpolni zahteve iz 
(c) [razen zahteve iz (c)(III)(a)]. 

 

(II) Ocena usposobljenosti z 
izpraševalcem inštruktorjev letenja 
balonov [FIE(S)]. 

[FCL.905.FI(i)] 

SPL s potrdilom inštruktorja letenja s 
privilegijem za usposabljanje 

inštruktorjev letenja. 

[FI-FI] 

V skladu s (c)(5) in usposabljanje 
inštruktorjev letenja. 

(d)

 
(2) Prosilec za zamenjavo licence DPJ s pooblastilom učitelja letenja, ki želi pridobiti SPL hkrati s potrdilom FI(S) in 
privilegijem za komercialno letenje, kumulativno izpolnjuje zahteve pogoje iz (b) in (c) točke tretje alineje prvega 
odstavka. 

(3) Izvajalcem usposabljanja, ki jih je agencija potrdila za usposabljanje predmetov človeško delovanje in letalsko 
pravo, se prizna usposabljanje in teoretično preverjanje iz navedenih predmetov. 
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1119. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete 

za medije

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14: 
ZViS-NPB23) je Senat Fakultete za medije na 18. dopisni seji 
4. sklica dne 14. 4. 2015 sprejel čistopis

P R A V I L N I K A
o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije

1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja 

Fakulteta za medije in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, 
ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe.

2. člen
Fakulteta za medije izdaja naslednje vrste diplom o pri-

dobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni viso-
košolski strokovni izobrazbi bolonjske I. stopnje, diplomo o 
pridobljeni magistrski izobrazbi bolonjske II. stopnje in diplomo 
o pridobljeni doktorski izobrazbi bolonjske III. stopnje.

3. člen
Diploma se izdaja v slovenskem jeziku na posebnem, s 

slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm 
x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela na beli podlagi natisnjen 
znak Fakultete za medije. Diplomske listine vsebujejo: ime 
in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum 
zaključka študija, ime študijskega programa, strokovni naslov, 
znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim štu-
dijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat 
Fakultete za medije in podpis dekana/dekanice.

4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebu-

je vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum 
izdaje, pečat Fakultete za medije ter podpis dekana/dekanice 
Fakultete za medije. Vzorci diplome o pridobljeni dodiplomski 
in podiplomski izobrazbi so objavljeni v prilogi tega sklepa in 
so njegov sestavni del.

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati na dan objave.

Ljubljana, dne 14. aprila 2015

red. prof. dr. Matevž Tomšič l.r. 
Dekan
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D I P L O M A
O PRIDOBLJENI VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI PRVE STOPNJE

ZA BOLONJSKE PROGRAME

IME PRIIMEK

DD. MM. LLLL

kraj rojstva

DD. MM. LLLL

MEDIJI IN KOMUNICIRANJE

DIPLOMANT/KA MEDIJSKE 
PRODUKCIJE (VS)

NNNN

kraj podelitve

DD. MM. LLLL

naziv, ime in priimek 

rojen/a

v kraju

je dne

diplomiral/a na
Fakulteti za medije v Ljubljani

po študijskem programu

zato mu/ji Fakulteta za medije
v Ljubljani podeljuje strokovni naslov

in vse s tem naslovom združene pravice.

Številka

V

dne

Dekan Fakultete za medije v Ljubljani
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D I P L O M A
O PRIDOBLJENI MAGISTRSKI IZOBRAZBI DRUGE STOPNJE

ZA BOLONJSKE PROGRAME

IME PRIIMEK

DD. MM. LLLL

kraj rojstva

DD. MM. LLLL

MEDIJI IN NOVINARSTVO

MAGISTER oz. MAGISTRICA 
MEDIJSKE PRODUKCIJE

NNNN

kraj podelitve

DD. MM. LLLL

naziv, ime in priimek 

rojen/a

v kraju

je dne

diplomiral/a na
Fakulteti za medije v Ljubljani

po študijskem programu

zato mu/ji Fakulteta za medije
v Ljubljani podeljuje strokovni naslov

in vse s tem naslovom združene pravice.

Številka

V

dne

Dekan Fakultete za medije v Ljubljani
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D I P L O M A
O PRIDOBLJENI MAGISTRSKI IZOBRAZBI DRUGE STOPNJE

ZA BOLONJSKE PROGRAME

IME PRIIMEK

DD. MM. LLLL

kraj rojstva

DD. MM. LLLL

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

MAGISTER oz. MAGISTRICA 
STRATEŠKEGA                       
KOMUNICIRANJA

NNNN

kraj podelitve

DD. MM. LLLL

naziv, ime in priimek 

rojen/a

v kraju

je dne

diplomiral/a na
Fakulteti za medije v Ljubljani

po študijskem programu

zato mu/ji Fakulteta za medije
v Ljubljani podeljuje strokovni naslov

in vse s tem naslovom združene pravice.

Številka

V

dne

Dekan Fakultete za medije v Ljubljani
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D I P L O M A
O PRIDOBLJENI DOKTORSKI IZOBRAZBI TRETJE STOPNJE

ZA BOLONJSKE PROGRAME

IME PRIIMEK

DD. MM. LLLL

kraj rojstva

DD. MM. LLLL

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

DOKTOR oz. DOKTORICA 
ZNANOSTI IZ                        
KOMUNIKOLOGIJE

NNNN

kraj podelitve

DD. MM. LLLL

naziv, ime in priimek 

rojen/a

v kraju

je dne

diplomiral/a na
Fakulteti za medije v Ljubljani

po študijskem programu

zato mu/ji Fakulteta za medije
v Ljubljani podeljuje strokovni naslov

in vse s tem naslovom združene pravice.

Številka

V

dne

Dekan Fakultete za medije v Ljubljani
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1120. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o organiziranju 
in izvajanju nadzora v invalidskih 
in humanitarnih organizacijah

S K L E P
o razveljavitvi Pravilnika o organiziranju  

in izvajanju nadzora v invalidskih  
in humanitarnih organizacijah

Na podlagi 8. člena Pravil Fundacije za financiranje inva-
lidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05) je Svet Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
na 17. seji dne 7. 4. 2015 sprejel dopolnjeno in spremenjeno 
besedilo Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov v inva-
lidskih in humanitarnih organizacijah, zaradi česar se razveljavi 
Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzorov v invalidskih 
in humanitarnih organizacijah, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 14/07 z dne 16. 2. 2007 in ki z dnem objave tega sklepa v 
Uradnem listu preneha veljati.

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal l.r.

1121. Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi 
za elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost 
elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 95/06, 
71/07, 82/07, 32/08, 70/08, 47/09, 75/09, 10/10, 104/11 in 
32/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06, s spremembami in dopolnitvami) sklepata stranki

kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske 

in elektroindustrije
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 

– SKEIE)
Svet gorenjskih sindikatov

D O D A T E K   š t.   10
h Kolektivni pogodbi  

za elektroindustrijo Slovenije

1. člen
Točka D) Časovno na novo glasi:
D) Časovno:
(1) Ta pogodba stopi v veljavo s podpisom pogodbenih 

strank, uporabljati pa se začne osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, razen če s to pogodbo za posame-
zna določila ni določeno drugače. Pogodba je sklenjena za 
nedoločen čas.

2. člen
2. Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi in drugo na 

novo glasi:
(1) Izraza »delavec« in »delodajalec« se v tej kolektivni 

pogodbi uporabljata v pomenu in obsegu kot to opredeljuje 
zakon, ki ureja delovna razmerja. Delodajalci in delavci imajo 
status uporabnikov te kolektivne pogodbe.

(2) »Gospodarska dejavnost« je vsaka dejavnost, ki se 
opravlja z namenom pridobivanja dobička, v statusni obliki, 
ki jo predvideva zakon. Šteje se, da gre za opravljanje dejav-

nosti na pridobiten način, če je subjekt statusno organiziran 
v obliki, katere temeljni namen je pridobivanja dobička.

(3) »Poslovodne osebe« so osebe, ki vodijo poslovanje 
pri delodajalcu in so s temi pooblastili vpisane v ustrezen 
register.

(4) Izraz »sindikat« pomeni sindikate, katerih člani so 
delavci, zaposleni pri delodajalcu.

(5) »Splošni akt« je akt delodajalca, ki na splošen način 
ureja posamezna vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji, 
skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja in to pogodbo.

(6) Pomen izrazov, ki se nanašajo na plače in druge 
osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.

(7) V tej kolektivni pogodbi uporabljena izraza »delavec 
in delodajalec«, zapisana v moški slovnični obliki, sta upora-
bljena kot nevtralna za ženske in moške.

(8) Kadar je v tej kolektivni pogodbi skupaj uporabljena 
besedna zveza »kolektivna pogodba ali splošni akt deloda-
jalca«, je mišljen splošni akt delodajalca po zakonu, ki ureja 
delovna razmerja.

(9) Pri uveljavljanju pravic delavcev na podlagi »delov-
ne dobe pri zadnjem delodajalcu«, se v omenjeno delovno 
dobo šteje vsa delovna doba (neprekinjena in prekinjena):

– pri zadnjem delodajalcu
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega de-

lodajalca
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri deloda-

jalcih, od katerih so bili prevzeti.
(10) Pri uveljavljanju pravic delavcev na podlagi »delov-

ne dobe«, se v delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delov-
ne dobe, ki jih je delavec prebil na delu in jih izkaže z vpisom 
v delovno knjižico ali s potrdilom oziroma izpisom podatka o 
obdobjih pokojninskega zavarovanja. Pri uveljavljanju pravic 
delavcev na podlagi »skupne delovne dobe« se v delovno 
dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe:

– za delovno dobo do 31. 12. 2008: ko je bil delavec v 
delovnem razmerju in ki so hkrati vpisana v delovno knjižico, 
ki jo delavec predloži delodajalcu

– za delovno dobo od 1. 1. 2009: ko je bil delavec v 
delovnem razmerju, na podlagi katerega je bil zavarovan pri 
slovenskih nosilcih obveznih socialnih zavarovanj, kar dela-
vec izkaže s potrdilom oziroma izpisom podatkov o obdobjih 
zavarovanja iz matične evidence zavarovancev Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

(11) »Najnižja osnovna plača« je najnižja osnovna pla-
ča za posamezni tarifni razred. »Osnovna plača« je plača 
delavca po pogodbi o zaposlitvi, določena v skladu s kolek-
tivno pogodbo ali splošnim aktom.

(12) »Sindikalni zaupnik« je oseba, zaposlena pri delo-
dajalcu, ki jo izvolijo člani sindikata ali imenuje organ sindi-
kata, o čemer sindikat pisno obvesti delodajalca.

(13) »Sindikalni funkcionar« v smislu drugega odstav-
ka 36. člena te kolektivne pogodbe je oseba, zaposlena 
pri delodajalcu, ki opravlja sindikalno delo nepoklicno in je 
izvoljena ali imenovana s strani organa sindikata v organe 
sindikatov na državnem, panožnem in regijskem ali območ-
nem nivoju, ali je pridobila status zunanjega sindikalnega 
pooblaščenca, kar dokazuje z ustreznim dokumentom.

(14) Kadar je v tej kolektivni pogodbi uporabljen izraz 
»uredba«, je mišljena vsakokratna veljavna uredba Vlade 
RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in 
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

(15) »Javni prevoz« je prevoz, ki je pod enakimi pogoji 
dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja 
v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z oseb-
nim ali s kombiniranim vozilom.

(16) »Pripravljenost na domu« je čas, ko delavec ne 
dela, delodajalec pa mu je odredil, da mu je na razpolago 
in se je dolžan odzvati pozivu delodajalca, da pride na delo.
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3. člen
3. člen na novo glasi:
(1) Razvrstitev del po zahtevnosti opravi delodajalec s 

splošnim aktom.
(2) Konkretne vrste del, ki se opravljajo pri delodajalcu, 

se opredelijo s splošnim aktom.
(3) Delodajalec je dolžan pred sprejemom splošnega 

akta, navedenega v prvem in drugem odstavku tega člena, 
oziroma njegovi spremembi in dopolnitvi, le-tega posredovati 
v mnenje reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu in se do 
mnenja pisno opredeliti.

(4) V primeru dvoma pri razvrščanju vrste del v tarifne 
razrede, se uporabljajo veljavni šifranti poklicev.

(5) Če se za posamezno delovno mesto zahteva alter-
nativna raven izobrazbe, se pri razvrščanju v tarifni razred 
upošteva višja stopnja zahtevane izobrazbe.

4. člen
Podnaslov pred 4. členom se na novo glasi:
Obveščanje o pooblaščenem delavcu

5. člen
7. člen na novo glasi:
(1) Delodajalec z delavcem, ki je izbran, sklene pogodbo 

o zaposlitvi, ki poleg obveznih sestavin iz zakona, ki ureja 
delovna razmerja, vsebuje tudi:

– poskusno delo (če se zahteva)
– tarifni in plačilni razred (če je plačilni razred določen 

pri delodajalcu), znesek osnovne plače na mesec ali na uro
– način ugotavljanja delovne uspešnosti, pri čemer se 

stranki lahko sklicujeta na veljavne kolektivne pogodbe ali 
splošni akt.

(2) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati opis dela, ki 
ga mora delavec po pogodbi o zaposlitvi opravljati ali pa 
mora biti k pogodbi o zaposlitvi priložena kopija opisa del iz 
splošnega akta.

(3) Delodajalec mora delavca ob nastopu dela seznaniti 
z vsebino kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki določajo 
njegove pravice in obveznosti.

(4) Delodajalec kolektivne pogodbe oziroma splošne 
akte hrani na mestu, dostopnem vsem delavcem. Delavec 
lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino kolektivnih pogodb 
oziroma splošnih aktov, česar mu delodajalec ne more odreči. 
Ta določba velja tudi za agencijsko posredovane delavce, ko 
so na delu pri uporabniku.

(5) Če delodajalec, brez odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
ponudi delavcu spremembo pogodbe o zaposlitvi ali skleni-
tev nove, s katero se predlaga spremembo ali nadomestitev 
veljavne pogodbe o zaposlitvi, se mora delavec do predloga 
delodajalca opredeliti najkasneje v 15 delovnih dneh.

(6) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene hkrati za dve 
ali več delovnih mest, zlasti, če se delo na delovnih mestih 
opravlja s krajšim delovnim časom in skupni delovni čas ne 
presega polnega delovnega časa, določenega z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja, oziroma s kolektivno pogodbo ali 
splošnim aktom delodajalca.

6. člen
Doda se podnaslov Suspenz pogodbe o zaposlitvi in 

7.a) člen, ki glasi:
(1) Suspenz pogodbe o zaposlitvi nastopi tudi v primeru, 

ko delavec v skladu z mnenjem medicine dela več kot 45 dni 
v koledarskem letu, prekinjeno ali neprekinjeno, začasno ne 
izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto ali 
posebne zdravstvene zahteve izpolnjuje, vendar z omejitvami, 
delodajalec pa mu ne more odrediti drugega dela.

(2) Za čas suspenza po prejšnjem odstavku tega člena 
pripada delavcu samo nadomestilo plače v višini 50 % njegove 
plače, do katere bi bil upravičen, če bi delal, vendar ne manj 
kot 70 % minimalne plače.

(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo v primeru, 
ko je nezmožnost za opravljanje dela iz prvega odstavka 
tega člena posledica opravljanja dela pri delodajalcu in v 
primeru, ko je delavec upravičeno odsoten zaradi bolezni 
ali poškodbe.

7. člen
8. člen na novo glasi:
(1) Projektno organizirano je delo, ki je vezano na pro-

gram oziroma opredelitve iz programa, ki ni stalen, temveč je 
projekt, ki se samostojno začne in konča. Za projektno delo 
se zahtevajo določena organizacijska struktura, standardi-
zacija postopkov priprave, izvedbe in spremljanja vsakega 
posameznega projekta in urejena projektna ter preostala sis-
temska dokumentacija.

(2) Delodajalec in sindikat v roku 90 dni od uveljavitve 
te pogodbe oblikujeta paritetni način spremljanja sklepanja 
pogodb o zaposlitvi za določen čas glede razlogov za to in 
oblikovanja predlogov za sprejem ukrepov, ki bodo omogočali 
sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas z delavci, ki 
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dalj kot 
eno leto.

(3) Manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas ne glede na omejitve iz zakona, ki ureja de-
lovna razmerja.

(4) Po samostojni odločitvi vodstva družbe se lahko skle-
ne delovno razmerje za določen čas z tudi do 3 % zaposlenih 
pri velikih delodajalcih in do 2 % zaposlenih pri srednje velikih 
delodajalcih (upoštevajoč velikost podjetja po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe), čeprav ti ne ustrezajo zakonski definiciji 
vodilnega delavca, če se z njimi sklene izventarifna pogodba.

Izventarifna pogodba o zaposlitvi je pogodba, ki jo delo-
dajalec sklene z vodilnim delavcem, opredeljenim v zakonu, ki 
ureja delovna razmerja ali s strokovnjakom, katerega osnovna 
plača vsaj za 30 odstotkov presega najnižjo osnovno plačo 
določeno v tej kolektivni pogodbi za delavce IX. tarifnega 
razreda.

(5) Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene 
tudi v primeru zaposlitve iz razloga za opravljanje pripravni-
štva in poskusnega dela.

8. člen
9. člen na novo glasi:
(1) Trajanje poskusnega dela za posamezna dela znaša, 

če ni drugače določeno s pogodbo o zaposlitvi:
– za dela od I. do III. tarifnega razreda največ 1 mesec
– za dela IV. tarifnega razreda največ 2 meseca
– za dela V. tarifnega razreda največ 3 mesece
– za dela VI. tarifnega razreda največ 4 mesece
– za dela VII., VIII. in IX. tarifnega razreda največ 6 me-

secev.
(2) Z načinom spremljanja poskusnega dela mora biti 

delavec seznanjen pred nastopom dela.

9. člen
Doda se podnaslov Pripravništvo in 9.a) člen, ki glasi:
(1) Pripravnik je oseba, ki začne prvič po končanem 

izobraževanju opravljati dela, ustrezna vrsti in ravni njegove 
izobrazbe.

(2) Ni pripravnik, kdor je srednjo strokovno, višjo ali vi-
soko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pridobil s študijem 
ob delu in bil ves čas študija zaposlen na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi na delovnem mestu, za katerega se je zahtevala ra-
ven in smer strokovne izobrazbe, za katero se je izobraževal.

(3) Delodajalec lahko odloči, v katerih primerih priprav-
ništvo ni potrebno.

(4) Trajanje pripravništva se določi za različno dolga ob-
dobja glede na raven strokovne izobrazbe, če poseben zakon 
ne določa drugače. Pripravništvo lahko traja:

– za dela do vključno V. ravni izobrazbe največ 6 me-
secev
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– za dela VI. ravni izobrazbe največ 9 mesecev
– za dela VII. ravni izobrazbe največ 12 mesecev.
(5) Pripravniku, ki je pri opravljanju pripravniškega pro-

grama in delovnih nalog posebej uspešen in s tem dokaže, da 
je pridobil delovne izkušnje, potrebne za samostojno delo v 
stroki, lahko delodajalec na mentorjev predlog skrajša priprav-
niško dobo, vendar ne za več kot tretjino prvotno določenega 
trajanja.

(6) Pripravnika vodi, usmerja, nadzira in ocenjuje men-
tor, ki ga določi delodajalec. Mentor izdela program pripravni-
štva, po katerem se pripravnik usposablja in z njim ob nastopu 
dela seznani pripravnika. Mentor pripravnika seznani tudi z 
načinom in obsegom preverjanja pridobljenega znanja.

(7) Mentor mora imeti najmanj enako raven izobrazbe 
kot se to zahteva za delovno mesto ali vrsto del, na katerega 
je pripravnik razporejen, vsaj 1 leto delovnih izkušenj in mora 
poznati naloge, za katere se pripravništvo izvaja.

(8) Pred iztekom pripravniške dobe pripravnik opravlja 
pripravniški izpit, ki vsebuje preizkus znanja iz stroke in de-
lovnega področja, za katerega se je pripravnik usposabljal.

(9) Komisija za pripravniški izpit šteje najmanj 3 člane, ki 
imajo najmanj enako raven strokovne izobrazbe, kot se zah-
teva za delovno mesto ali vrsto del, na katerega je pripravnik 
razporejen in vsaj 1 leto delovnih izkušenj.

(10) Če pri delodajalcu ni dovolj ustreznih strokovnja-
kov, lahko delodajalec za predsednika ali člana komisije za 
pripravniški izpit imenuje tudi druge strokovnjake s področja, 
s katerega se opravlja pripravniški izpit.

(11) Mentor sodeluje pri delu komisije, vendar ni njen član.
(12) Komisija za pripravniški izpit oceni pripravništvo z 

oceno, ki glasi »opravil« – »ni opravil« in to sporoči pripravni-
ku takoj po končanem izpitu.

(13) O poteku in rezultatu pripravniškega izpita sestavi 
komisija zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in oba člana 
komisije.

(14) Delodajalec lahko pripravniku, ki prvič ne opravi 
pripravniškega izpita, omogoči ponovitev opravljanja izpita.

10. člen
Doda se podnaslov Omejitev števila napotenih delavcev 

in 9.b) člen, ki glasi:
(1) V koledarskem letu lahko največ 3 mesece znaša 

število napotenih delavcev, zaposlenih pri delodajalcu do 
35 odstotkov števila zaposlenih delavcev pri uporabniku, ob 
upoštevanju naslednjih pogojev:

– da v povprečju v preteklem koledarskem letu število 
napotenih delavcev, zaposlenih pri uporabniku za zagotav-
ljanje dela za določen čas, ne presega 25 odstotkov števila 
zaposlenih delavcev pri uporabniku

– da uporabnik v predhodnem obdobju 12 mesecev 
ni odpovedal pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov pri 
uporabniku zaposlenemu delavcu ali več delavcem na delov-
nem mestu ali na delovnih mestih, ki se pokrivajo z delovnimi 
mesti ali vrstami del, na katerih delajo delavci napoteni pri 
uporabniku.

(2) Uporabnik tekoče obvešča reprezentativni sindikat 
pri delodajalcu o povečanem številu napotenih delavcev iz 
prvega odstavka tega člena.

(3) V omejitev po tem členu se ne vštevajo delavci, ki so 
pri delodajalcu za zagotavljanje dela zaposleni za nedoločen 
čas.

11. člen
11. člen na novo glasi:
(1) V času delovnega razmerja delodajalec lahko, poleg 

primerov določenih v zakonu (začasno zmanjšan obseg dela), 
odredi delavcu opravljanje druge vrste dela kot je določena 
v pogodbi o zaposlitvi, na podlagi pisne odredbe, in sicer v 
naslednjih primerih:

– delavcu, pri katerem je na delovnem mestu podana 
neposredna nevarnost za zdravje

– če je delo nujno potrebno opraviti, da se prepreči 
večja škoda

– ob nenadnih okvarah delovnih naprav
– v primeru nenadno povečanega obsega del
– nadomestitev nenadno začasno odsotnega delavca
– če delavec začasno ne izpolnjuje posebnih zdra-

vstvenih zahtev za delovno mesto ali posebne zdravstvene 
zahteve izpolnjuje, vendar z omejitvami,

če delo ustreza usposobljenosti ter zdravstveni zmožnosti 
delavca.

(2) Delavec je dolžan opravljati drugo vrsto dela, dokler 
trajajo razlogi, navedeni v prvem odstavku tega člena in sicer 
največ 65 delovnih dni v koledarskem letu, razen v primeru 
zadnje alineje prejšnjega odstavka, ko je delavec drugo vrsto 
dela dolžan opravljati ves čas obstoja razloga.

(3) Delavec je dolžan opravljati drugo vrsto dela tudi 
v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga ali razloga nesposobnosti, za čas trajanja odpove-
dnega roka.

(4) Za čas opravljanja drugega dela na osnovi odredbe 
iz prvega in tretjega odstavka tega člena, delavec prejme 
plačo, ki je zanj ugodnejša.

(5) Delavcu, ki zaradi izrečenega varstvenega ali vzgoj-
nega ukrepa ne sme opravljati del, za katera je sklenil po-
godbo o zaposlitvi, se lahko odredi opravljanje druge vrste 
dela, za katera se zahteva enaka ali nižja stopnja zahtevno-
sti, dokler taka prepoved traja.

(6) Delavec je dolžan opravljati drugo delo ne glede na 
raven in smer izobrazbe, če delo ustreza usposobljenosti ter 
zdravstveni zmožnosti delavca.

12. člen
13. člen na novo glasi:
V delovni čas se šteje tudi čas za:
– usposabljanje in izpopolnjevanje po napotilu deloda-

jalca v delovnem času
– organizirane odmore za dodatne počitke med delom
– osebne potrebe
– potrebne priprave delovnega mesta za delo (kot npr.: 

pospravljanje, čiščenje in podobno).

13. člen
16. člen na novo glasi:
(1) Nadurno delo se lahko uvede le v izjemnih primerih 

iz zakona, ki ureja delovna razmerja, če dela ni mogoče 
opraviti z novimi zaposlitvami, prerazporeditvijo delovnega 
časa in drugimi organizacijskimi ukrepi.

(2) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca, poleg 
primerov določenih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, 
opravljati delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) 
tudi, da se opravi delo, ki ni moglo biti opravljeno zaradi 
pomanjkanja energije, okvare strojev ali naprav ali izpada 
dobave vhodnih materialov.

(3) Poleg primerov iz zakona, ki ureja delovna razmerja, 
lahko delo preko polnega delovnega časa odkloni delavec, ki 
ima nujen zdravniški pregled in delavec, ki je samohranilec 
otroka do 9 let starosti, če gre za nadurno delo od ponedelj-
ka do petka. Samohranilec je oseba, ki predloži potrdilo o 
preživnini centra za socialno delo ali odločbo sodišča.

(4) Dnevna, tedenska in mesečna omejitev nadurnega 
dela, določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se 
lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, ki ne sme 
biti daljše od 6 mesecev.

14. člen
17. člen na novo glasi:
Delavcu, ki je sklenil delovno razmerje za manj kot po-

lovico polnega delovnega časa, pripada odmor med delom 
v sorazmerju s prisotnostjo na delu.
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15. člen
19. člen na novo glasi:
(1) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni preraz-

poreditvi delovnega časa v primerih, ko to narekujejo objek-
tivni ali tehnični razlogi organizacije dela, se upošteva polni 
delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki 
ne more biti daljše od 12 mesecev, razen če ni s podjetniško 
kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določeno 
krajše obdobje.

(2) V vsakem primeru začasne prerazporeditve delov-
nega časa, mora delodajalec datumsko določiti začetek in 
predvideti konec referenčnega obdobja, v katerem se bo 
upoštevala povprečna razporeditev polnega delovnega časa.

(3) V vsakem primeru začasne prerazporeditve delovne-
ga časa, mora delodajalec delavca obvestiti o dnevih njegove 
delovne obveznosti praviloma za teden dni.

16. člen
26. člen na novo glasi:
(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu delodajalec lahko 

izreče opomin, odvzem bonitet ali denarno kazen.
(2) Najvišja odmerjena denarna kazen je lahko največ 

15 % plače delavca za obdobje najdalj 6 mesecev.
(3) Denarno kazen delavec mesečno plačuje največ 

6 mesecev, in sicer v višini 15 % plače delavca, ki jo je prejel 
v mesecu pred izrečeno denarno kaznijo, oziroma, ki bi jo 
prejel, če bi delal.

(4) Delodajalec mora ob vročitvi pisne obdolžitve delav-
ca seznaniti z možnostjo, da lahko delavec od delodajalca 
zahteva, da ta pisno obvesti sindikat, katerega član je dela-
vec, o uvedbi disciplinskega postopka in kršitvi.

(5) Od vročitve pisne obdolžitve do zagovora mora pre-
teči najmanj 5 dni.

17. člen
28. člen na novo glasi:
(1) V primerih, ki jih določa zakon, ki ureja delovna 

razmerja, je delodajalec dolžan seznaniti delavca z njegovo 
pravico, da ima od delodajalca pravico zahtevati, da obvesti 
sindikat, katerega član je.

(2) Pisno opozorilo delavcu, da mu lahko v primeru po-
novne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti redno odpove 
pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, mora vsebovati na-
vedbo kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti, obrazložitev 
in pravno podlago za odpoved.

(3) Pisno opozorilo mora biti delavcu vročeno v rokih, ki 
jih določa zakon za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

(4) Pisno opozorilo velja 2 leti od dneva vročitve delavcu.

18. člen
35. člen na novo glasi:
(1) Delodajalec zagotavlja reprezentativnemu sindikatu 

podatke o vseh vprašanjih, ki jih sindikat potrebuje za primere 
sodelovanja pri odločanju o kolektivnih pravicah in za primere 
sodelovanja pri odločanju o individualnih pravicah delavcev 
v skladu z veljavno zakonodajo ter o zadevah, ki jih morajo 
delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih 
obveznosti.

(2) Pooblaščeni predstavniki sindikatov vseh ravni orga-
niziranja in z njihove strani angažirani strokovnjaki, ki so jim 
bili podatki iz prvega odstavka tega člena posredovani, so 
dolžni varovati podatke, ki so določeni kot poslovna skrivnost 
delodajalca.

(3) Predsednik sindikata pri delodajalcu oziroma sindi-
kalni zaupnik ima pravico do podatkov o izplačanih plačah po 
kolektivnih pogodbah in o masi plač za delavce po individual-
nih pogodbah pri delodajalcu na način, opredeljen v dogovoru 
o pogojih za delovanje sindikata, vendar teh podatkov ne sme 
razmnoževati niti jih javno objavljati. Pri pridobivanju podatkov 
in ravnanju z njimi morajo predsedniki sindikatov oziroma sin-

dikalni zaupniki upoštevati določila zakona o varstvu osebnih 
podatkov.

(4) Delodajalec je dolžan najmanj enkrat letno, praviloma 
po poteku poslovnega leta, poročati sindikatu pri delodajalcu 
o politiki zaposlovanja, vključno z uporabo agencijskega dela, 
o plačni politiki in sistemu plač ter o rezultatih poslovanja de-
lodajalca za preteklo leto in predstaviti načrte za tekoče leto.

19. člen
36. člen na novo glasi:
(1) Delodajalec zagotavlja naslednji obseg plačanih ur 

sindikalnega dela med delovnim časom:
– za opravljanje nalog sindikalnih zaupnikov skupno 

najmanj dve plačani uri letno za vsakega člana sindikata pri 
delodajalcu, vendar ne manj kot 50 ur letno

– članom sindikata za čas udeležbe na članskih sestan-
kih sindikalnih skupin pri delodajalcu najmanj 4 ure letno

– reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu pripada 
naslednje število ur letno za sindikalno izobraževanje:

– do 50 članov 24 ur
– nad 50 do 100 članov 48 ur
– nad 100 do 250 članov 72 ur
– nad 250 do 500 članov 96 ur
– nad 500 članov 120 ur.

V tako določeno število ur se ne šteje izobraževanje o 
kolektivnem dogovarjanju in delovno pravni zakonodaji, varstvu 
in zdravju pri delu ter iz drugih področij socialne varnosti (šteje 
se, da je to vsebina vseživljenjskega učenja pri delodajalcu), 
na katerega sindikalne zaupnike napoti delodajalec na lastno 
iniciativo ali na predlog sindikata. Razdelitev ur med sindikalne 
zaupnike iz te alineje se letno predloži delodajalcu skupaj s 
poimenskim seznamom sindikalnih zaupnikov najkasneje do 
31. decembra tekočega leta za naslednje leto.

(2) Sindikalnemu funkcionarju za sodelovanje v višjih 
oblikah sindikalne organiziranosti pripada letno ustrezno število 
plačanih dni, ki se lahko koristijo po urah, in sicer:

– državni in panožni nivo
35 dni (člani organov) 
45 dni (predsednik, podpredsednik in sekretar)
– regionalno oziroma območni nivo 
15 dni (člani organov) 
25 dni (predsednik, podpredsednik in sekretar)
– v primeru organiziranja konference sindikalnih podru-

žnic, se lahko pogoji za delovanje sindikata dogovorijo med 
sindikatom in delodajalci s pisnim dogovorom.

(3) V fond ur iz prejšnjega odstavka tega člena ni všteto 
število ur za pogajanja za kolektivno pogodbo na državnem ali 
panožnem nivoju.

(4) Sodelovanje v višjih oblikah sindikalne organiziranosti 
se dokazuje z vabili, ki morajo biti delodajalcu predloženi 3 de-
lovne dni pred odsotnostjo.

(5) O okvirnem načinu izrabe tako določenega števila 
ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in 
delodajalec, pri čemer se upoštevajo potrebe in interesi članov 
sindikatov in interesi delodajalca.

(6) Potrebni čas za opravljanje nalog, ki jih sindikat pri 
delodajalcu prevzame na podlagi posebnega dogovora, se ne 
šteje v fond ur za sindikalno delo.

(7) V primeru dogovora o sklenitvi delovnega razmerja s 
profesionalnim sindikalnim zaupnikom, se pogodbeni stranki 
dogovorita, da se pripadajoči fond ur za sindikalno delo iz 
prvega odstavka tega člena lahko zmanjša.

(8) O izrabi dogovorjenega obsega plačanih ur za sin-
dikalno delo se vodi evidenca na način, dogovorjena med 
poslovodnim organom in sindikatom.

20. člen
Pred 38. členom se doda podnaslov Sindikalni zaupniki, 

ki uživajo pravno varstvo in 38. člen na novo glasi:
(1) Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo v 

skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, določita sindikat 
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in delodajalec s pisnim dogovorom o pogojih za delovanje 
sindikata, pri čemer se upošteva organiziranost delovnega 
procesa po izmenah, organiziranost delodajalca, število članov 
sindikata in organiziranost sindikata. Predlog števila sindikal-
nih zaupnikov, ki uživajo varstvo po zakonu, ki ureja delovna 
razmerja, lahko posreduje sindikat ali delodajalec. V primeru, 
da pisni dogovor ni dosežen, je status sindikalnega zaupnika 
z varstvom po zakonu priznan le predsedniku sindikata pri 
delodajalcu.

(2) Član sindikata pridobi status sindikalnega zaupnika, 
ki uživa pravno varstvo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, 
z dnem, določenim v pisnem sklepu sindikata pri delodajalcu o 
poimenski določitvi sindikalnih zaupnikov, vendar ne prej kot z 
dnem vročitve tega sklepa delodajalcu.

21. člen
Doda se podnaslov Najnižja osnovna plača in 42.b) člen, 

ki glasi:
Najnižja osnovna plača pomeni vrednost za najmanj zah-

tevno delo v določenem tarifnem razredu za povprečni mesečni 
polni delovni čas.

22. člen
44. člen na novo glasi:
(1) Denarni zneski osnovnih plač za dela pri delodajalcu 

se določijo s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom. Višina 
osnovne plače se določi ob upoštevanju zahtevnosti dela, za 
katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Pri izbrani me-
todi vrednotenja, bo delodajalec upošteval najmanj naslednje 
objektivne kriterije (elementi):

– zahtevane sposobnosti (strokovna izobrazba in izku-
šnje)

– odgovornosti
– fizični in umski napor.
(2) Osnovna plača delavca je lahko enaka ali višja od 

najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za posamezni 
tarifni razred, v katerega so razvrščena dela, za katera je dela-
vec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(3) Delodajalec zagotavlja enake možnosti za napredova-
nje delavcev pri delu. Delodajalec organizira spremljanje razvo-
ja delavcev v smislu delovne kariere, njihovega izobraževanja 
in usposabljanja za delo, kar je podlaga za odločitev o napredo-
vanju delavcev. Sistem napredovanja pri delodajalcu se lahko 
določi s podjetniško kolektivno pogodbo ali splošnim aktom.

23. člen
47. člen na novo glasi:
(1) Delavcem za delo v delovnem času, ki je manj ugo-

den, pripadajo dodatki najmanj v naslednjih odstotkih od osnov-
ne plače oziroma urne postavke za:

– delo v popoldanski izmeni, kadar se delovni proces 
izvaja najmanj v 2 izmenah oziroma v turnusu 10 %

– prekinitev dela za eno uro ali več 15 %
– nočno delo 50 %
– nadurno delo

– če je potrebno nadaljevanje delovnega ali pro-
izvodnega procesa, da bi se preprečila nevarnost za 
življenje in zdravje ljudi, večja materialna škoda (ki se 
opredeli v podjetniški kolektivni pogodbi oziroma v sploš-
nem aktu); če je nujno, da se opravi delo, ki ni moglo biti 
opravljeno zaradi pomanjkanja energije, okvare strojev 
in naprav; če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih 
sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela 40 %

– v ostalih primerih nadurnega dela 50 %
– delo v nedeljah 50 %
– delo na praznike in dela proste dneve po zakonu 50 %.
(2) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal 

v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.
(3) Dodatki se med seboj ne izključujejo, razen dodatkov 

za delo na dan praznika ali dela prostih dni ter dodatka za delo 
v nedeljo.

(4) Delavcu pripada nadomestilo za čas pripravljenosti 
na domu najmanj v višini 10 % osnovne plače delavca za polni 
delovni čas. Čas, ko je delavec na domu v pripravljenosti za 
delo, se posameznemu delavcu ne more odrediti za več kot 
5 dni na mesec.

(5) Pripravljenost na domu je delovna obveznost, čas 
pripravljenosti na domu se ne šteje v delovni čas.

(6) Če mora delavec zaradi potrebe nepretrganega proi-
zvodnega procesa ali narave dela delati tudi na dan praznika 
oziroma drugi dela prosti dan po zakonu, se mu zagotovi prost 
dan z nadomestilom plače na kakšen drug delovni dan, najkas-
neje v enem mesecu, če pa to ni možno, pa namesto prostega 
dneva 100 % dodatek.

24. člen
Doda se nov 47.a) člen, ki glasi:
(1) Delavec je za dopolnjena leta skupne delovne dobe 

do 30. 6. 2006 upravičen do dodatka v višini 0,5 % za vsako 
dopolnjeno leto skupne delovne dobe. Za obdobje od 1. 7. 2006 
dalje mu pripada dodatek v višini 0,6 % za vsako dopolnjeno 
leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, je 
delavec, ki se zaposli pri delodajalcu od začetka veljavnosti 
tega dodatka št. 10 k tej kolektivni pogodbi, upravičen le do 
dodatka na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu v višini 
0,6 % za vsako dopolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem 
delodajalcu.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se 
uporabljajo le v primeru, če s podjetniško kolektivno pogodbo 
ni drugače določeno.

25. člen
49. člen na novo glasi:
(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti 

z dela v breme delodajalca v naslednjih primerih:
– bolezni
– poklicne bolezni ali poškodbe pri delu
– letnega dopusta in drugih plačanih odsotnostih iz 

24. člena te pogodbe
– na državne praznike in dela proste dneve po zakonu
– odsotnosti z dela, če je delavec napoten na izobraževa-

nje oziroma, če se izobražuje v interesu delodajalca
– za čas stavke, organizirane po zakonu o stavki, v pri-

meru bistvenega kršenja kolektivnih pogodb, kadar so izčrpane 
vse pogajalske možnosti

– v drugih primerih, določenih z zakonom, kolektivno 
pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

(2) V primerih iz prve alineje prvega odstavka je osnova 
za nadomestilo plače plača delavca v preteklem mesecu za 
polni delovni čas, valorizirana z rastjo plač pri delodajalcu za 
pretekli mesec brez nadomestil plače, nadomestilo pa znaša 
najmanj 80 % osnove.

(3) V vseh ostalih primerih je osnova za izračun nado-
mestila plače povprečna plača delavca v preteklih 3 mesecih, 
valorizirana z rastjo plač pri delodajalcu za tekoči mesec. Plača 
iz prejšnjega stavka ne vsebuje nadomestil plač in se izračuna 
iz urne postavke za dneve prisotnosti na delu.

(4) Nadomestila plače ne morejo presegati višine plače, 
ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

26. člen
51. člen na novo glasi:
(1) Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo 

in z dela za dneve prisotnosti na delu od kraja bivališča do kraja 
opravljanja dela, če je kraj bivališča od kraja opravljanja dela 
oddaljen najmanj dva kilometra.

(2) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena delavcu pri-
pada povračilo stroškov najcenejšega javnega prevoza v višini 
kot to določa tarifna priloga. Če je za delodajalca ugodneje 
in delavec ne predloži dokazila o nakupu vozovnice, pripada 
delavcu povračilo stroškov kilometrine po uredbi.
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(3) Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, 
delavcu pripada kilometrina za vsak polni kilometer po najkrajši 
cestni povezavi v višini zgornjega zneska po uredbi.

(4) Če delodajalec organizira prevoz na delo in z dela ter 
delavec tak prevoz uporablja, potem delavcu ne nastajajo ni-
kakršni stroški. Delavcu zato v primeru uporabe organiziranega 
prevoza ni mogoče nalagati plačila stroškov.

(5) Če delavec iz upravičenih razlogov ne uporablja 
organiziranega prevoza, mu je delodajalec dolžan povrniti 
stroške prevoza na delo in z dela v višini kot je določena v 
tarifni prilogi.

(6) Delavec mora delodajalcu sporočiti vsako spremem-
bo kraja bivališča, iz katerega prihaja na delo. Če se zaradi 
razlogov na strani delavca strošek prevoza na delo in z dela 
naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako po-
večanega stroška za prevoz na delo in z dela le, če se tako 
sporazume z delodajalcem.

27. člen
56. člen na novo glasi:
(1) Višina odpravnine, ki pripada delavcu po zakonu, ki 

ureja delovna razmerja, v primeru redne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi lahko presega 10-kratnik osnove iz zakona, ki ureja 
delovna razmerja.

(2) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina pod nasle-
dnjimi pogoji in v naslednjih višinah:

– v višini ene povprečne mesečne plače v Republiki Slo-
veniji za pretekle tri mesece oziroma v višini ene povprečne 
mesečne plače delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj 
ugodneje, za dopolnjenih 5 let delovne dobe pri zadnjem de-
lodajalcu

– v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Slo-
veniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj 
ugodneje, za dopolnjenih 15 let delovne dobe pri zadnjem 
delodajalcu

– v višini treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Slo-
veniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za de-
lavca ugodneje, za dopolnjenih 20 let delovne dobe pri zadnjem 
delodajalcu

– če se delavec upokoji v treh mesecih po izpolnitvi po-
gojev za starostno upokojitev in ima hkrati dopolnjenih 40 let 
delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, delavcu pripada od-
pravnina v višini štirih povprečnih mesečnih plač v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini štirih povpreč-
nih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za 
delavca ugodneje

(3) Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
se izplača najkasneje do izteka odpovednega roka, odpravni-
na ob upokojitvi pa se izplača najkasneje ob izplačilu zadnje 
plače.

28. člen
57. člen na novo glasi:
(1) Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarno-

stna pomoč, odmerjena od višine povprečne mesečne plače 
delavcev pri delodajalcu oziroma povprečne mesečne plače v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, če je to za delavca 
ugodneje, in sicer v naslednjih primerih:

– smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu 
več kot 10 let 170 %

– smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu 
do 10 let  120 %

– smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela 
pri zadnjem delodajalcu več kot 10 let  100 %

– smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela 
pri zadnjem delodajalcu do 10 let 80 %

– ob nastanku težje invalidnosti (najmanj druga 
kategorija) delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu več 
kot 10 let  100 %

– ob nastanku težje invalidnosti (najmanj druga 
kategorija) delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu do 
10 let 80 %.

(2) Delavec lahko delodajalca enkrat letno zaprosi za 
solidarnostno pomoč tudi v primeru daljše neprekinjene bolezni 
ali poškodbe pri delu (v trajanju nad 3 mesece). O višini soli-
darnostne pomoči se dogovorita delodajalec in sindikat glede 
na okoliščine posameznega primera.

(3) Delodajalec lahko v kolektivni pogodbi ali splošnem 
aktu določi višje zneske in še druge primere, za katere delavcu 
pripada solidarnostna pomoč.

(4) Ožji družinski člani delavca so: zakonec, zunaj zakon-
ski partner, otroci ter posvojenci pod pogojem, da jih je delavec 
dolžan po zakonu preživljati.

(5) Kot elementarne nesreče, ki prizadenejo zaposlene pri 
delodajalcu, se obravnavajo nesreče, ki so:

1. Posledica naravnega pojava, kot je opredeljen v defini-
ciji Statističnega urada Republike Slovenije

2. In povzročijo škodo na tistih dobrinah pri delavcih, ki 
so potrebne, da lahko nemoteno prihajajo na delo in opravljajo 
svoje delo, to pa so:

– bivalni prostori: stanovanja in stanovanjski objekti, kjer 
delavec dejansko živi in od koder prihaja na delo ter katerih 
lastnik ali solastnik je

– pomožni objekti (drvarnice, kleti, shrambe …), ki so 
nujno potrebni, da se iz njih zagotavlja oskrba za stanovanjski 
objekt

– premičnine v bivalnih prostorih in pomožnih objektih, ne 
glede na lastništvo, ki jih delavci potrebujejo za zadovoljevanje 
osnovnih potreb za življenje (sem ne sodijo različni predmeti 
za prosti čas).

3. Delavcu pripada solidarnostna pomoč za primer ele-
mentarne nesreče odmerjena od višine povprečne mesečne 
plače delavcev pri delodajalcu oziroma povprečne mesečne 
plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, če je to za 
delavca ugodneje, in sicer v naslednjih primerih:

– za delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu več 
kot 10 let 100 %

– za delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu do 
10 let 80 %.

4. Višina solidarnostne pomoči ne more biti višja od višine 
nastale škode. Kolikor je dejanska ali ocenjena škoda, ki je 
delavcu nastala, manjša od navedenega zneska v prejšnji točki 
tega člena, se delavcu izplača solidarnostna pomoč do višine 
nastale škode.

5. V primeru, da elementarna nesreča znatnejšo škodo 
povzroči tudi delodajalcu, delodajalec ni dolžan izplačati de-
lavcu solidarnostne pomoči.

29. člen
60. člen na novo glasi:
(1) Dijakom in študentom na praksi pripada za polni delov-

ni čas obvezne prakse plačilo najmanj v višini 15 % povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekli mesec.

(2) Dijakom pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno 
pogodbo.

(3) Dijakom in študentom pripada za dneve prisotnosti 
na praktičnem delu prehrana med delom, če je ta organizirana 
pri delodajalcu in jo delodajalec svojim delavcem zagotavlja v 
naravi.

(4) Dijaki in študenti na praksi imajo pravico do plačila 
tudi, če prejemajo štipendijo.

30. člen
68. člen na novo glasi:
(1) Pogodbena stranka lahko odpove kolektivno pogodbo 

kadarkoli s trimesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot 
1. 5. 2017. Odpoved mora stranka pisno obrazložiti.

(2) Pogodbena stranka o odpovedi obvesti drugo pogod-
beno stranko s priporočenim pismom.
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(3) Odpoved te kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

(4) Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do 
sklenitve nove, vendar najdalj do konca koledarskega leta v 
katerem se je iztekel odpovedni rok, uporabljajo določbe nor-
mativnega dela te kolektivne pogodbe.

(5) Po odpovedi te kolektivne pogodbe lahko vsaka stran-
ka predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.

31. člen

Črta se 72. člen

32. člen
TARIFNA PRILOGA 1

Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo 
za Dodatek št. 9 k pogodbi (Uradni list RS, št. 32/13).

1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede 
znašajo od 1. 6. 2015 dalje:

Tarifni razred
Najnižja mesečna 

osnovna plača 
za 174 ur v €

Najnižja osnovna 
plača na uro v €

I. 553,74 3,18
II. 566,16 3,25
III. 621,18 3,57
IV. 699,27 4,02
V. 761,39 4,38
VI. 887,40 5,10
VII. 1.031,16 5,93
VIII. 1.178,47 6,77
IX. 1.386,12 7,97

2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2015 znaša 
840,00 € in velja do določitve novega zneska.

3. Delodajalec povrne stroške prehrane med delom, stro-
ške na službenem potovanju, kilometrino, terenski dodatek 
in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska 
veljavne uredbe Vlade Republike Slovenije, ki določa višino 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na 
delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80 % cene javnega 
prevoza.

4. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne 
priloge objavljale mesečno v svojih glasilih ali na spletnih 
straneh.

33. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati in se upo-

rabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen določbe 19. člena tega dodatka, ki 
se začne uporabljati 1. 1. 2016.

Ljubljana, dne 25. marca 2015

Za Gospodarsko zbornico Slovenije
Zbornica elektronske in elektroindustrije 

(ZEE)
mag. Valter Leban l.r.

predsednik Upravnega odbora ZEE

Za Združenje delodajalcev Slovenije
ZDS – Sekcija za kovine

Franci Bratkovič l.r.
predsednik

Za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije 

Slovenije
(SKEI)

Lidija Jerkič l.r.
predsednica

KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.

predsednik

Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije 

in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Damjan Volf l.r.
pooblaščenec

Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.

predsednica

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 8. 4. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/46 
o tem, da je Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za elektro-
industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/10.
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OBČINE
BRASLOVČE

1122. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče 
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 
5. redni seji dne 8. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Braslovče za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za 
leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-
nih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrto-
vanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/1/2015
Braslovče, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

1123. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 5. redni seji 
dne 8. 4. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 

naprav v Občini Braslovče

I. NAMEN

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter posto-

pek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) 
v Občini Braslovče.

2. člen
Občina Braslovče skladno z Operativnim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 

Braslovče, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sred-
stva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN 
(individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih 
ekvivalentov).

Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN se določi v pro-
računu Občine Braslovče za posamezno leto, predvidoma v 
letih 2015, 2016 in 2017.

II. UPRAVIČENCI

3. člen
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so 

upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem 
v Občini Braslovče za stanovanjske objekte na delu območja 
Občine Braslovče, kjer z Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče ni 
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so 
upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim prebivali-
ščem v Občini Braslovče za stanovanjske objekte na območjih 
aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvaja-
nja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče, 
kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na 
takšnem območju nesorazmerno visoki.

III. VIŠINA SOFINANCIRANJA

4. člen
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za 

posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 % dejansko 
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1000,00 EUR za prvo 
stanovanjsko enoto.

Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih 
enot (skupna čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto 
dodelijo sredstva v višini, določeni v prvem odstavku tega čle-
na, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 
500,00 EUR.

Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota 
predstavlja eno stanovanje.

V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stav-
be oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, 
morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše, oziroma posamezne 
stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, 
podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.

Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in in-
vestitorjem.

Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofi-
nanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, le enkrat.

IV. UPRAVIČENI STROŠKI

5. člen
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup MKČN,
– gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo 

MKČN,
– DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi doba-

vitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
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V. POGOJI IN OMEJITVE

6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Braslovče, 

kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode v Občini Braslovče ni predvidena izgradnja 
kanalizacijskega omrežja.

– MKČN ja lahko postavljena tudi na območju aglome-
racij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče, vendar 
mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekta ne bo 
možno priključiti na javno kanalizacijo.

– Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano 
praznjenje.

– Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica 
v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

– Vlagatelji morajo biti lastniki zemljišča oziroma imeti 
pridobljeno pravico gradnje.

– Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen 
v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.

– MKČN mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obra-
tovanja MKČN s strani izvajalca javne gospodarske službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Braslovče (JKP Žalec d.o.o.).

– Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pozitivno oceno 
obratovanja MKČN pridobil v letu 2015 ali med preteklim in 
aktualnim razpisom za sofinanciranje vgradnje MKČN.

VI. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

7. člen
Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega po-

ziva za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se 
določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih 
sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo 
mesečno do konca meseca, sredstva pa se odobrijo popolnim 
vlogam po vrstnem redu do porabe proračunskih sredstev za ta 
namen. Vloge, ki so vložene po porabi proračunskih sredstev, 
se prenesejo v naslednje proračunsko leto po vrstnem redu 
njihove vložitve.

Obseg sredstev sofinanciranja MKČN za posamezno leto 
se določi v proračunu Občine Braslovče.

Javni poziv se objavi na oglasni deski in na spletni strani 
Občine Braslovče.

Poziv vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti 

k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.

8. člen
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da 

vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

9. člen
Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisi-

ja, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata. 
Sestavljata jo dva uslužbenca občinske uprave in en uslužbe-
nec JKP Žalec d.o.o.

Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu njiho-
ve vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 
15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.

O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev 
odloča župan.

O izidu javnega poziva se vse prosilce obvesti in pozove 
k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočne odločbe o 
dodelitvi nepovratnih sredstev.

Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni 
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank.

10. člen
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sred-

stva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov 
v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe, ali če so bila 
pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upra-
vičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na 
osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva s pripada-
jočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.

VII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-1/2015
Braslovče, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

1124. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na seji 
dne 8. 4. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi 

parc. št. 956/6 – zemljišče v izmeri 44 m2, k.o. 988 Spodnje 
Gorče. Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v 
splošni rabi in postane lastnina Občine Braslovče.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti 

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče 
na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-23/2014
Braslovče, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREŽICE

1125. Zaključni račun proračuna Občine Brežice 
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
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no besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C in 
14/15 – ZIPRS1415-D), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO) in drugega odstavka 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Brežice za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za 

leto 2014.

2. člen
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in reali-

ziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov 
iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Brežice za leto 2014.

(3) 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.

(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske 
rezerve.

3. člen
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključ-

nem računu za leto 2014 so naslednji:

v EUR

Konto

1

Naziv konta Sprejeti 
proračun 2014 

(Reb. 2014)
2

Veljavni 
proračun 

2014
3

Realiziran 
proračun 

2014
4

Indeks

5=4/2

Indeks

6=4/3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 27.835.986 27.835.986 25.048.075 90 90

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 20.665.191 20.665.191 20.852.348 101 101

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 16.175.191 16.175.191 16.137.818 100 100

700 Davki na dohodek in dobiček 14.151.881 14.151.881 14.151.881 100 100

703 Davki na premoženje 1.186.260 1.186.260 1.189.151 100 100

704 Domači davki na blago in storitve 837.000 837.000 796.765 95 95

706 Drugi davki 50 50 21  41 41

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 4.490.000 4.490.000 4.714.530 105 105

710 Udeležba na dobičku od premoženja 1.604.300 1.604.300 1.648.858 103 103

711 Takse in pristojbine 23.000 23.000 12.514 54 54

712 Globe in druge denarne kazni 52.500 52.500 67.735 129 129

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 156.490 156.490 142.027 91 91

714 Drugi nedavčni prihodki 2.653.710 2.653.710 2.843.396 107 107

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 623.120 623.120 251.683 40 40

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.120 99.120 107.948 109 109

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev 524.000 524.000 143.735 27 27
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73 PREJETE DONACIJE 1.000 1.000 292 29 29
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000 1.000 292 29 29

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 6.546.675 6.546.675 3.885.002 59 59
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij 1.954.449 1.954.449 1.064.483 55 55
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna 

EU 4.592.226 4.592.226 2.820.519 61 61
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 

(786+787) 0 0 58.750 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 0 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 58.750

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 33.026.945 33.026.945 26.541.911 80 80
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 7.012.247 6.857.560 6.155.584 88 90

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.225.130 1.225.130 1.141.927 93 93
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 185.950 185.950 171.227 92 92
402 Izdatki za blago in storitve 4.979.167 4.990.799 4.515.908 91 91
403 Plačila domačih obresti 191.000 191.000 116.522 61 61
409 Rezerve 420.000 264.681 210.000 50 79

41 TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413) 9.166.935 9.551.901 9.278.231 101 97
410 Subvencije 700.000 778.223 751.476 107 97
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.389.370 4.518.692 4.627.318 105 102
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 843.842 858.942 845.748 100 98
413 Drugi tekoči domači transferi 3.233.723 3.396.044 3.053.689 94 90

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 16.473.464 16.232.184 11.046.586 67 68
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.473.464 16.232.184 11.046.586 67 68

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+ 431+432) 385.300 385.300 61.510 16 16
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,  

ki niso PU 382.000 382.000 57.822 15 15
432 Investicijski transferi PU 3.300 3.300 3.688 112 112

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK)  
(I.-II.) –5.190.959 –5.190.959 –1.493.836 29 29

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 760.000 760.000 9.710 1 1
75 PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. 

KAPIT. DEL. 760.000 760.000 9.710 1 1
750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 – –
751 Prodaja kapitalskih deležev 760.000 760.000 9.710 1 1
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0 0 – –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 99.120 99.120 99.120 100 100

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV 99.120 99.120 99.120 100 100
441 99.120 99.120 99.120 100 100
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 660.880 660.880 –89.410 – –
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 1.800.000 1.800.000 1.000.000 56 56
50 ZADOLŽEVANJE 1.800.000 1.800.000 1.000.000 56 56
500 Domače zadolževanje 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 100
VIII. ODPLAČILO DOLGA 940.000 940.000 907.617 97 97
55 ODPLAČILO DOLGA 940.000 940.000 907.617 97 97
550 Odplačila domačega dolga 940.000 940.000 907.617 97 97
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –3.670.080 –3.670.080 –1.490.863 41 41
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 860.000 860.000 92.383 11 11
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 5.190.960 5.190.960 1.493.836 29 29
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 

PRETEKLEGA LETA 3.670.080 3.670.080 3.670.080
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(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve 
Občine Brežice na dan 31. 12. 2014 je 36.089,12 EUR.

4. člen
(1) Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in pre-

jemki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 
2014 v znesku 1.490.862,88 EUR se pokriva iz sredstev na 
računih preteklega leta. Sredstva na računih na dan 31. 12. 
2014 znašajo 2.179.216,68 EUR in se bodo porabila v skladu 
s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2015.

(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se po-
rabijo v letu 2015 za namene po Zakonu o javnih financah.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, po-
sebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami 
se objavi na spletni strani Občine Brežice.

Št. 406-5/2014
Brežice, marec 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1126. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 
ZIPRS1415-A in 14/15 – ZIPRS1415-D) in 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2015

l. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (v 

nadaljnjem besedilu: Odlok) se določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2015 v EUR

Skupina/Podskupina kontov PLAN 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 24.989.803
TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 19.421.483

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 15.057.080
700 Davki na dohodek in dobiček 12.841.470
703 Davki na premoženje 1.301.260

704 Domači davki na blago in storitve 914.300

706 Drugi davki 50

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 4.364.403

710 Udeležba na dobičku od premoženja 1.659.300

711 Takse in pristojbine 43.000

712 Globe in druge denarne kazni 69.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 174.603

714 Drugi nedavčni prihodki 2.418.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.050.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog –

 722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. prem. 1.050.000

73 PREJETE DONACIJE 1.000

 730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000

 731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.167.320

 740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. 
institucij 1.791.515

 741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU 2.375.805

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 350.000

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 350.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 27.952.119

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 7.030.896

 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH 1.225.130

 401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. 
VARNOST 185.950

 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.053.991

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 155.825

409 REZERVE 410.000

41 TEKOČI TRANSFERJI 
(410+411+412+413) 9.550.110

 410 SUBVENCIJE 960.000

 411 TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM 4.571.370

412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM 837.625

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI 3.181.115

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.997.813

 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 10.997.813

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 373.300

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI –

431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ.
OSEBAM, KI NISO PU 362.000

432 INVES. TRANSFERI PU 11.300

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(PRESEŽEK) (I.-II.) –2.962.316
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B RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 750.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750.000
 750 Prejeta vračila danih posojil –

751 Prodaja kapitalskih deležev 750.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. 
DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 750.000

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000
500 Domače zadolževanje 1.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 966.900

55 ODPLAČILA DOLGA 966.900
550Odplačila domačega dolga 966.900
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.179.216
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 33.100
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.962.316
XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA 2.179.216

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte.

(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del 

proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim pre-

moženjem kot samostojni dokument,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premo-

ženja.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, dolo-

čenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi 
prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki 
takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenje-
vanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova 
komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse in 
koncesijske dajatve od iger na srečo ter namenski presežek po 
zaključnem računu za leto 2014.

4. člen
(1) V letu 2015 se v proračunsko rezervo izloči 

10.000 EUR prejemkov proračuna. Sredstva proračunske re-
zerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena ZJF.

(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posame-
znem primeru do višine 20.864 EUR odloča župan, o uporabi 
polletno obvešča občinski svet.

(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem 
odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.

5. člen
(1) V proračunu občine se za leto 2015 zagotovijo sred-

stva splošne proračunske rezervacije v višini 400.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-

ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan.

(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije 
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. člen
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na pod-

lagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Bre-
žice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga 
župan.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko 
župan za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in 
pete točke prvega odstavka tega člena samostojno, vendar 
na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev 
subvencij, transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občin-
skega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme 
preseči 30 %.

7. člen
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih 

se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti 
v Občini Brežice.

(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje 
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe raz-
poredijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.

8. člen
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proraču-

na so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki 
jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v 
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno upo-
rabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu 
z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za 
katere bo določeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.

9. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge 

v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so 
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede 
na finančni načrt.

(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi 
občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajev-
ne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave, 
prenese vodenje investicije na krajevno skupnost.
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(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na 
infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastni-
štva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture 
in pridobitvi pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.

10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proraču-

na so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo 
o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 
28. februarja tekočega leta.

11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pre-

težnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni 
svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim pro-
računom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.

12. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih 

proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno upo-
rabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega 
odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni 
predložiti podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki 
proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko žu-
pan deloma ali začasno ustavi financiranje.

13. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska 

in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko 
sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar 
so odgovorni vodje oddelkov in sicer vsak za svoje področje 
skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju ob-
činske uprave. Za krajevne skupnosti je odgovorna oseba 
predsednik krajevne skupnosti.

14. člen
(1) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic 

porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem 
delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 EUR v 
višini do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR 
pa v višini do 20 % vrednosti le-te.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena 
lahko neposredni uporabnik samostojno razpolaga s prora-
čunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračun-
ske postavke. V okviru posamezne proračunske postavke se 
lahko odpirajo novi konti.

(3) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstav-
ka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.

15. člen
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve doda-

tnih namenskih sredstev za posamezni investicijski projekt, 
uskladi načrt razvojnih programov.

(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti pro-
jektov v načrtu razvojnih programov ob upoštevanju določil 
14. člena tega Odloka.

16. člen
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo 

dolga v posameznem primeru višini 900 EUR, če bi bili stro-
ški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, 
da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu 
skupno največ 20.000 EUR. Dolžniku, kateremu je bil dolg že 
odpisan v preteklih letih, v tekočem letu ni možno ponovno 
odpisati dolga.

(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom 
lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske mož-
nosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

17. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema ob-

veznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že 
odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija 
planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 30 % 
vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega 
proračunskega leta.

18. člen
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe 

proračunskih sredstev odgovarja župan.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stano-

vanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine Brežice, je odgovorna 
strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.

(3) Za nadziranje pobiranja občinskih taks, izvajanje kon-
cesijske pogodbe, za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti 
Občine Brežice, za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemelj-
skega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je 
odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne 
službe in gospodarske zadeve.

(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč je odgovorna strokovna služba Oddelka za 
splošne in pravne zadeve.

(5) Za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega pri-
spevka je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko 
načrtovanje in razvoj.

19. člen
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabni-

kov proračuna občine in spremljanje porabe so:
1. Župan za: nagrade in priznanja, praznovanja, pokro-

viteljstva, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, 
izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih, promocija, etno 
festivali, državna in evropska motoristična tekmovanja, poletne 
prireditve izven mesta Brežice, snemanje sej občinskega sveta 
in ostalih dogodkov v občini, reprezentanca, zlate poroke in 
drugi jubileji, stalna proračunska rezerva, splošna proračun-
ska rezervacija, obveščanje javnosti, pripravljenost sistema za 
zaščito, reševanje in pomoč, požarna taksa, občinska gasilska 
zveza.

2. Oddelek za splošne in pravne zadeve za: sredstva za 
politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega 
odbora, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih mest, 
delovanje krajevnih skupnosti, materialne stroške, nadomestilo 
za uporabo stavbnih zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme za 
občinsko upravo, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme 
ter odškodnine po sodnih postopkih.

3. Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, 
otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo 
z mladimi, letalski center, grobišča NOB, socialno varstvo ter 
upravljanje z občinskim premoženjem s področja družbenih 
dejavnosti.

4. Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske 
zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja 
infrastrukture, poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo in 
turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, gospodar-
ske javne službe, skupni prekrškovni organ.

5. Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: po-
stopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske 
investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih 
investicij na območju občine, upravljanje s stanovanji, komu-
nalni prispevek, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim 
premoženjem.

6. Oddelek za proračun in finance: za servisiranje javnega 
dolga, urejanje na področju fiskalne politike in obveznosti iz 
naslova financiranja izvrševanja proračuna.

7. Krajevne skupnosti za: izvedbo svojega finančnega 
načrta.

(2) Vsak oddelek in krajevna skupnost za svoje področje 
pripravi načrt razvojnih programov.
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20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice 

upravlja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne 
skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko 
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob 
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

21. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, 

na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, 
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov 
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega 
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo 
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora 
izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

22. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja 
se Občina Brežice za proračun leta 2015 lahko zadolži v višini 
1.000.000 EUR.

23. člen
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-

jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.

(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
lahko v letu 2015 izdajo poroštvo do skupne višine 0 EUR.

24. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov pro-

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina 
lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila 
odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta pri-
logi k Odloku, pa se objavita na spletni strani Občine Brežice.

26. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-23/2014
Brežice, dne 13. aprila 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1127. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje razpršene poselitve Velike 
Malence – Ap 1143

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. seji dne 9. 4. 2015 
sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje razpršene poselitve Velike Malence 
– Ap 1143

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošne določbe)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje razpršene poselitve Velike Malence – 
Ap 1143 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, 
Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko OPPN-08/14.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z na-
slednjo vsebino:

(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov 

Občine Brežice 1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom 1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja 1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja 1.500
– Situacija obstoječega stanja 1:500
– Ureditvena situacija, Prerez A-A 1:500
– Načrt parcel z zakoličbo 1:500
– Situacija zakoličbe 1:500
– Situacija infrastrukture 1:500
– Prikaz vplivov, Ohranjanje narave, Kulturna 

dediščina 1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 1:500
(C) Priloge
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upošte-

vani pri pripravi OPPN.

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma 
načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo 
ali so od nje odmaknjeni v notranjost.

(2) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki 
je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja 
enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Na 
površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst 
objektov ter vseh zunanjih ureditev, vključno s parkirišči. Stav-
bišča predvidenih objektov prav tako predstavljajo površino za 
razvoj objekta(ov).

(3) Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju, merjeno od 
nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne strehe in 
vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani stavbe.
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(4) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ), 
se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno povr-
šino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo 
nezahtevni in enostavni objekti ter vsi ostali objekti na predme-
tnem zemljišču (parceli).

(5) Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji (FI), je raz-
merje med bruto tlorisno površino etaž objekta nad nivojem 
terena in površino zemljišča (parcele), namenjenega gradnji. 
Nezahtevni in enostavni objekti se v izračunu FI ne upoštevajo.

(6) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja 
ali odkopavanja.

II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Območje urejanja obsega zemljišče razpršene pose-
litve, ki je zahodno od naselja Velike Malence, ob lokalni cesti 
LC 024063 Boršt–Gorenja Pirošica.

(2) Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 584/5, 
k. o. Čatež.

(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,1 ha.

5. člen
(ureditve izven območja OPPN)

Izven območja OPPN se izvede:
– priključek na lokalno cesto LC 024063 Boršt–Gorenja 

Pirošica preko parc. št. 1887/2, k. o. Čatež,
– priključitev na vodovodno omrežje na parc. št. 584/11, 

k. o. Čatež,
– priključitev na električno omrežje na parc. št. 584/7, 

k. o. Čatež,
– priključitev na telekomunikacijsko omrežje na parc. 

št. 584/7, k. o. Čatež.

6. člen
(skupno vplivno območje)

Skupno vplivno območje obsega parc. št. 584/5 – del, 
584/7 – del, 584/11 – del, 1887/2 – del (javno dobro) k. o. Čatež.

7. člen
(vrste gradenj)

Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi dozidava, nadzidava, le-

galizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti objekta samo za stanovanj-

ske stavbe,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.

8. člen
(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste 
objektov, skladne s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objek-
tov in določitvi objektov državnega pomena (danes Uredba o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi 
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/5 – 
popravek, 25/10, 109/11)):

– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine 
se uporablja za stanovanjske namene), in sicer Enostanovanj-
ske stavbe,

– nestanovanjske stavbe – Stavbe za promet in stavbe 
za izvajanje komunikacij – dovoljene so le Garažne stavbe – 
garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice ipd.

– gradbeni inženirski objekti:
Objekti prometne infrastrukture: Ceste – Lokalne ceste 

in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste – dovo-

ljeni so le pristopi do objektov, funkcionalne prometne površine 
okoli objektov ipd.

(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtev-
nih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste 
objektov glede na zahtevnost (danes Uredba o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 
26/13)), in sicer:

– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, 
zimski vrt ipd.),

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. 
lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov ipd.),

– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja (npr. priključek na cesto, priključek 
na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za 
oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja 
ipd.),

– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-
kanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, 
okrasni bazen ipd.),

– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in 
drugi jašek, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščobe ipd.).

9. člen
(vrste ureditev okolice)

Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. ureditev cvetličnjakov, zasaditev 

drevoredov, grmovnic, brežin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti, 

zunanjih stopnic, podpornih zidov ipd.).

10. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Območje OPPN je predvsem namenjeno za stano-
vanjske namene. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne po-
vršine stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovo-
ljene dopolnilne dejavnosti, povzete po predpisih o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (danes Uredba o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)), in sicer:

(D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN 
PARO

– dovoljena je: (35.119) Druga proizvodnja električne 
energije – dovoljuje se le proizvodnja električne energije preko 
sončnih celic na strehi objekta;

(I) GOSTINSTVO
– dovoljeno je: (55.203) Oddajanje zasebnih sob gostom, 

(55.209) Druge nastanitve za krajši čas;
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-

STI
– dovoljene so: (62) Računalniško programiranje, sveto-

vanje in druge s tem povezane dejavnosti, (63) Druge informa-
cijske dejavnosti;

(L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
– dovoljene so vse dejavnosti;
(M) STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DE-

JAVNOSTI
– dovoljene so vse dejavnosti (npr. računovodstvo, pravne 

in notarske dejavnosti, odvetništvo, arhitekturna in urbanistična 
dejavnost, oglaševanje, dekoraterstvo, fotografska dejavnost), 
razen (75.00) Veterinarstvo;

(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse dejavnosti (npr. dajanje v najem in 

zakup, dejavnost potovalnih agencij, nadzorovanje, poizvedo-
vanje, oskrba stavb in okolice, vzdrževanje objektov, čiščenje, 
pisarniške dejavnosti, fotokopiranje, pakiranje);
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(P) IZOBRAŽEVANJE
– dovoljene so: (85.5) Drugo izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje, (85.6) Pomožne dejavnosti za izobra-
ževanje (npr. tečaji);

(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– dovoljene so: (86.23) Zobozdravstvena dejavnost, 

(86.9) Druge dejavnosti za zdravje (npr. kiropraktika);
(R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 

DEJAVOSTI
– dovoljene so: (93.13) Obratovanje fitnes objektov; (93.2) 

Druge športne dejavnosti za prosti čas;
(S) DRUGE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti (npr. popravilo raču-

nalnikov, hišnih aparatov, obutve, nakita, kemične čistilnice, 
kozmetične in pedikerske dejavnosti), razen (94) Dejavnost 
članskih organizacij, (96.03) pogrebna dejavnost.

(2) Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za 
gradnjo zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno 
dejavnost.

III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV  
IN POVRŠIN

11. člen
(stanovanjske stavbe)

Za stanovanjske stavbe na območju OPPN veljajo pogoji:
– Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, 

dvojčki ali atrijske hiše.
– Velikost in zmogljivost objekta:

– Horizontalni gabariti: tloris je v osnovi podolgovat, 
razmerje med osnovnima stranicama je minimalno 1:1,5, do-
voljeno je odvzemanje in dodajanje (npr. dozidave) volumnov 
na osnovni tloris.

– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (do 
slemena strehe) največ 10,00 m nad koto obstoječega terena. 
Dopustno je zgraditi kletno(e) etažo(e), vendar vkopano(e) v 
teren, lahko je vidno največ 1,2 m kleti nad obstoječim terenom.

– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: določena je v grafični prilogi 6. Uredi-

tvena situacija. Kota pritličja je lahko največ 1,20 m nad koto 
obstoječega terena.

– Kolenčni zid: skupaj z višino kapne lege ne sme biti 
višji od 1,50 m.

– Streha: dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z 
ravnimi ali enokapnimi strehami v primeru dodanih volumnov, 
s tem da je lahko njihova površina največ 1/3 površine celotne 
strehe osnovne stanovanjske stavbe. Naklon je od 35°–45°. 
V primeru enokapne strehe je dopusten manjši naklon kot je 
predpisan. Na streho je dovoljeno postavljati frčade, strešna 
okna, svetlobne trakove, sončne zbiralnike, sončne celice, 
ki so nameščene vzporedno s strešino in ne smejo presegati 
višine slemena ipd..

– Smer slemena: po daljši stranici objekta in/ali v skladu 
s tlorisom objekta.

– Kritina: naravne rdeče, temno sive ali temno rjave 
barve, dovoljena je delno tudi transparentna kritina, prepove-
dana je uporaba svetlih in reflektirajočih materialov kritine (npr. 
glazirana kritina).

– Fasada: omet, steklo ali les, dopustna je kombina-
cija več materialov in barv, prepovedana je uporaba izrazito 
motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo 
vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in podobne.

– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.

– Lega objekta na zemljišču:
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: odmik je do-

ločen s potekom gradbene meje.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 5,00 m, 

dovoljeno je manj ob upoštevanju požarnovarnostnih in higien-
sko zdravstvenih pogojev (npr. sence).

– Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– dovoljeno je nasutje obstoječega terena največ do 

kote pritličja,
– pešpovršine so tlakovane z drobnimi tlakovci ali so v 

peščeni izvedbi,
– parkirišča so asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci 

ali izvedena s travnatimi ploščami,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtoh-

tonih grmovnic (npr. gaber) ali žičnata (tudi kovano železna) 
transparentna, višine 1,20 m,

– zelene površine se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi 
visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlični 
in/ali zelenjavni vrtovi,

– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmov-
nicami,

– podporni zidovi so kamniti,
– zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega 

nedrsečega naravnega materiala.
– Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji: do vključno 

0,8.
– Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: do 

vključno 0,4.

12. člen
(nestanovanjske stavbe)

Za vse nestanovanjske stavbe na območju OPPN veljajo 
pogoji:

– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: tloris je v osnovi podolgovat, 

razmerje med osnovnima stranicama je minimalno 1:1,5, do-
voljeno je odvzemanje in dodajanje (npr. dozidave) volumnov 
na osnovni tloris,

– Vertikalni gabariti: višina objektov z ravno streho je 
največ 4,5 m, z enokapno ali dvokapno streho pa največ 6,00 m 
nad koto obstoječega terena. Objekti so le pritlični z možnostjo 
izkoriščenega podstrešja. Dopustna je gradnja kleti, ki je v 
celoti vkopana v zemljo ali je lahko vidna največ 0,60 m nad 
obstoječim terenom ob objektu.

– Kota pritličja: največ 0,60 m nad koto obstoječega 
terena.

– Kolenčni zid: skupaj z višino kapne lege ne sme biti 
višji od 0,60 m.

– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Tipologija zazidave: prostostoječa, lahko kot nad-

strešnica.
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Streha: ravna z naklonom do vključno 8°, enokapna 

z naklonom do vključno 15° ali dvokapna z naklonom, ki je 
usklajen s stanovanjsko stavbo, možna je kombinacija z osta-
limi oblikami streh, s tem da je lahko njihova površina največ 
1/3 površine celotne strehe. Na streho je dovoljeno postavljati 
frčade, strešna okna, svetlobne trakove, sončne zbiralnike, 
sončne celice, ki ne smejo presegati višine slemena. Čopi niso 
dovoljeni.

– Smer slemena: enako, kot pri stanovanjskih stavbah.
– Kritina: poenotena s stanovanjsko stavbo.
– Fasada: poenotena s stanovanjsko stavbo.
– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.

– Lega objekta na zemljišču: enako kot pri stanovanjskih 
stavbah.

– Ureditev okolice stavbe: enako, kot pri stanovanjskih 
stavbah.

13. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Objekti, ki so stavbe
– postavljajo se na površini za razvoj objekta(ov), oziroma 

so večjim delom na površini za razvoj objekta(ov),
– odmik od parcelne meje je najmanj 1,5 m,
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– so lesene, zidane ali kovinske konstrukcije,
– oblika in naklon strehe ter kritina morajo biti enaki obliki 

in naklonu strehe ter kritini ostalih stavb na isti parceli, dovo-
ljena je tudi ravna ali zakrivljena (polkrožna ipd.) streha, kakor 
tudi transparenta kritina in fasada pri zimskem vrtu, senčnici, 
nadstrešku ipd.

– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi 
ostalih stavb na isti parceli.

(2) Objekti, ki niso stavbe,
– postavljajo se lahko na celotni parceli, ki je namenjena 

gradnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši 

odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so v kamniti izvedbi.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo-

stojne priključke na javno gospodarsko infrastrukturo.

14. člen
(zakoličba)

Elementi za zakoličenje stavb oziroma gradbenih mej so 
določeni v grafični prilogi št. 9 Situacija zakoličbe.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NANJO

15. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Motorni promet:
– Vhod na parcelo/dostopna cesta – se asfaltira, tlakuje 

ali je v peščeni izvedbi, široka najmanj 3,00 m.
– Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagotovijo 

na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana, tlakovana z 
drobnimi tlakovci ali s travnatimi ploščami.

(2) Peš promet: odvija se po peš stezi, ki je tlakovana ali 
v peščeni izvedbi.

16. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije. V primeru iz-
gradnje javnega kanalizacijskega omrežja na tem območju je 
možna priključitev objektov nanj.

(2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: s prometnih površin 
se prosto razliva po terenu. S streh objektov se direktno vodi 
v ponikalnice, ki so locirane izven vpliva povoznih in manipu-
lativnih površin.

(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v obstoje-
čo legalno zgrajeno nepretočno, neprepustno greznico na pra-
znjenje, ki jo je v skladu z zakonskimi roki potrebno zamenjati 
z malo komunalno čistilno napravo.

17. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Območje OPPN se napaja iz obstoječega sekundar-
nega vodovoda PE 32.

(2) Priključna cev vodovoda se na sekundarni vodovod 
priključi na parc. št. 584/11, k.o. Čatež.

(3) Priključna cev vodovoda, ki poteka pod vsemi ure-
jenimi površinami razen zelenicami in ki poteka ob objektih 
ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na cev, se vgradi v 
zaščitno PVC ali PE cev.

(4) Vodomerni jaški se locirajo izven objektov, na vedno 
dostopnem mestu.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): Na območju 
OPPN se NN razvod vodi v kabelski kanalizaciji iz obstoječega, 

sosednjega objekta na parc. št. 584/7, k.o. Čatež. Uporabniki se 
na NN elektro omrežje priključujejo preko elektro omaric, ki so 
locirane na vedno dostopnem mestu na parceli ali fasadi objekta.

(2) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR): Na območju OPPN ni 
javne razsvetljave.

Ob robu dostopne ceste se lahko izvede zunanja razsve-
tljava. NN kabel za napajanje se položi v zaščitno PVC ali PE 
cev. V skupni jarek s kablom se položi ozemljitveni valjanec 
Fe/Zn 25 x 4 mm, na katerega so priključeni vsi stebri raz-
svetljave, ki so visoki do 4 m. Razdalja med svetilkami lahko 
znaša največ 40 m in je odvisna od višine stebrov, tipa sijalke 
ter potrebnega nivoja svetlosti.

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Območje OPPN se priključi na obstoječe TK omrežje, 
ki poteka ob meji OPPN, preko parc. št. 584/7, k. o. Čatež. Iz 
kabelske kanalizacije se do objekta izvede posamezni odcep. 
Objekt se priključi preko dovodne TK omarice, ki je na vedno 
dostopnem mestu.

(2) KTV kabelska kanalizacija se zgradi po potrebi. Trasa 
je skupna s telefonsko kabelsko kanalizacijo, vendar z ločenimi 
jaški.

20. člen
(odstranjevanje odpadkov)

Na območju OPPN se uvede individualen odvoz komunal-
nih odpadkov iz prevzemnih mest. Prevzemno mesto mora biti 
opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca. Od-
padke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža (papir, 
kartoni, lesni odpadki in drugo), steklovina ter ostali odpadki, ki 
se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih 
in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

21. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje je individualno. Za ogrevanje se lahko upo-
rabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo. Utekočinjen 
naftni plin je v vkopanih cisternah. Dovoljeni so tudi obnovljivi 
viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, 
voda, sonce, veter ipd.).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO  

KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo vode in podtalnice
Območje OPPN ne leži v območju varovanja podtalnice, 

vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč vodovodov. Padavin-
ske odpadne vode s prometnih površin se razlivajo po terenu. 
Komunalna odpadna voda se vodi v greznico na praznjenje.

(2) Varstvo zraka
Objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij 

onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati 
dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(3) Varstvo pred hrupom
– Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazal-

cev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 
62/10) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hru-
pom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA 
za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA 
za noč.

(4) Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in 

deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo de-
gradiranih površin v Občini Brežice.
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(5) Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje od-

padkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se 
odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi 
predpisi.

23. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, 
zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in območij 
Natura 2000.

24. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni evidentirana kulturna dediščina.

25. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obsto-
ječi konfiguraciji terena.

(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z bre-
žinami.

(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka 
vegetacija zasadi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

26. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)

Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se 
deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic 
ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.

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

27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Potres: Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi 

njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila predpisa, ki 
ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potre-
snih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje 
lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal 
je 0,2 g.

(2) Požar:
– Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja 

mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi 
predpisi.

– Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objek-
tov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za 
razmeščanje opreme za gasilce.

– Voda za gašenje požara se zagotavlja iz cistern gasil-
skih enot.

– Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo od-
miki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi meja-
mi (površino za razvoj objekta(ov)), s čimer je omejeno širjenje 
požara med objekti. Medsebojna oddaljenost med objekti je 
najmanj 5,00 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti 
zid brez odprtin ali se morajo upoštevati drugi ukrepi za prepre-
čitev prenosa požara z objekta na objekt.

– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu 
Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa 
v elaboratu Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 
požarne varnosti.

(3) Obramba: Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s 
področja obrambe.

(4) Poplave:
– Na območju OPPN ni nevarnosti poplav.
(5) Plazovitost in plazljivost: Na območju OPPN ni plazlji-

vih ali plazovitih območij.

VII. NAČRT PARCELACIJE

28. člen
(načrt parcelacije)

Načrt gradbenih parcel in koordinate zakoličbenih točk 
gradbenih parcel so prikazane v grafični prilogi 8 Načrt parcel 
z zakoličbo.

29. člen
(javno dobro)

Na območju OPPN ni javnega dobra. Dostopna cesta, 
ki poteka od meje OPPN do lokalne ceste poteka preko parc. 
št. 1887/2 k. o. Čatež, ki je javno dobro.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

30. člen
(etapnost gradnje)

(1) Lahko se izvede katerikoli del OPPN kot funkcionalna 
celota po pogojih tega odloka.

(2) Na parceli morajo biti zgrajene najmanj dovozna cesta, 
elektrika, vodovod in greznica na praznjenje.

(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaklju-
čeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan 
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje 
racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje 
javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje 
tega odloka.

(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je po-
trebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, 
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.

32. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane 
znotraj površine za razvoj objekta(ov). Pri tem je potrebno upo-
števati vsa določila tega odloka (obliko tlorisa, razmerje stranic, 
faktor izrabe, faktor zazidanosti ipd.).

(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo 
možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene 
višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, in-
štalaterskih napeljav ipd.

(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in šte-

vila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(5) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (nakna-

dna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki 
se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.

(6) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komu-
nalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno 
odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine 
polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in 
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na par-
celo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč 
ali ustreznejše tehnološke rešitve.

(7) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vo-
dov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
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(8) Pri gradnji dostopne ceste je dovoljeno manjše od-
stopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in 
višinskih kot zaradi lastništva ali terenskih pogojev, vendar se 
mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prome-
tne zakonodaje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(začasna namembnost zemljišč)

Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko upo-
rabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo 
tega odloka.

34. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri občinski upravi Občine Brežice.

35. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpek-
cijske službe.

36. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2014
Brežice, dne 9. aprila 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

1128. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 in 41/07), 38. člena Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 
7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, 
št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice 
na 4. redni seji dne 1. 4. 2015 sprejel 

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občina Dolenjske Toplice daje na predlog izvajalca Dom 

starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu v višini 20,59 EUR na efektivno uro oziroma 5,50 EUR 
na efektivno uro za uporabnika;

2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu ob nedeljah in ponoči v višini 24,84 EUR na efektivno uro 
oziroma 6,63 EUR na efektivno uro za uporabnika;

3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu ob praznikih in dela prostih dnevih v višini 26,84 EUR 
na efektivno uro oziroma 7,16 EUR na efektivno uro za upo-
rabnika.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2014 dalje.

Št. 032-11/2015(0106)-18
Dolenjske Toplice, dne 2. aprila 2015

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

JESENICE

1129. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za 
leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena 
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 
115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jeseni-
ce (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice 
na 5. seji dne 26. 3. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za 

leto 2014, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in dru-
ge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi 
zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za 
sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev 
zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz 
bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

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

proračuna za leto 2014 so realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV V EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2014
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 17.808.617,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.077.502,50

70 DAVČNI PRIHODKI 13.511.580,27
700 Davki na dohodek in dobiček 10.428.129,00
703 Davki na premoženje 2.028.778,76
704 Domači davki na blago in storitve 1.054.672,51
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.565.922,23
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.254.153,20
711 Takse in pristojbine 5.359,10
712 Globe in druge denarne kazni 92.446,75
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 18.411,55
714 Drugi nedavčni prihodki 195.551,63

72 KAPITALSKI PRIHODKI 373.456,87
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 124.168,67
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722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 249.288,20

73 PREJETE DONACIJE 3.755,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.755,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.353.903,13
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 438.644,85
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev EU 915.258,28

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.433.392,53
40 TEKOČI ODHODKI 5.397.883,29

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.287.079,57
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 194.523,86
402 Izdatki za blago in storitve 3.764.148,63
403 Plačila domačih obresti 92.131,23
409 Rezerve 60.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.578.113,21
410 Subvencije 232.815,37
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.466.339,50
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 776.989,22
413 Drugi tekoči domači transferi 3.101.969,12

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.276.324,54
420 Nakupi in gradnja osnovnih 
sredstev 5.276.324,54

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.181.071,49
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso pr. up. 130.771,05
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 1.050.300,44

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.624.775,03

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov 
od obresti minus skupaj odhodki 
brez plačil obresti) –1.557.462,62

III/2. TEKOČI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in 
tekoči transferi) 3.101.506,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 3.000.000,00

500 Domače zadolževanje 3.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 546.171,52
55 ODPLAČILA DOLGA 546.171,52

550 Odplačila domačega dolga 546.171,52
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 829.053,45
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.453.828,48
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.624.775,03
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 

DAN 31. 12. 2013 2.163.372,30
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 

DAN 31. 12. 2014  2.992.425,75
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 

2.992.425,75 €.

3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2014, se 

prenesejo med odhodke proračuna za leto 2015 v naslednji višini:
– KS Plavž – neporabljena sredstva iz naslova donacij 

v višini 100,00 € na proračunsko postavko 
4094, konto 402009 (Krajevni praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij 
v višini 200,00 € na proračunsko postavko 
4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij 
v višini 390,00 € na proračunsko postavko 
4099, konto 402009 (Akcije v KS),

– KS Hrušica – neporabljena sredstva iz naslova donacij 
v višini 15,00 € na proračunsko postavko 
4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

– KS Sava – neporabljena sredstva iz naslova donacij 
v višini 250,00 € na proračunsko postavko 
4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova donacij 
v višini 330,00 € na proračunsko postavko 
4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

– Občinska  
uprava 

– neporabljen del sredstev požarne takse v 
višini 35.101,45 € na proračunsko postavko 
3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), 
NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega 
vozila – ALK 42 m.

4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2013 363.948,69 €
2. Pripis obresti v letu 2014 1.996,95 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna 60.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada 115.519,03 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2014 310.426,61 €.

5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do 

virov sredstev v višini 136.972.849 €.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
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podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice 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.

7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014 

se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Št. 410-23/2013
Jesenice, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč ter podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 
Jesenice

Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 
57/12) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jeseni-
ce na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
ter podlagah in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občine Jesenice

1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter 

podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za ob-
močje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 24/14) se 19. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 
30 dneh po pravnomočnosti odločbe, vendar pred izdajo grad-
benega dovoljenja oziroma pred izvedbo priključka, kadar se 
komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo razen izjem iz dru-
gega odstavka tega člena.

Komunalni prispevek se za obstoječe objekte, ki so v 
lasti fizičnih oseb in ki se na novo priključujejo na zgrajeno 
komunalno infrastrukturo, na katero je obvezna priključitev, 
lahko odmeri z odločbo kot obročno plačilo. Plačilo je možno 
v največ 24. zaporednih mesečnih obrokih. Minimalni mesečni 
obrok znaša 30 EUR. Kolikor zavezanec ne plača treh obrokov, 
zapade v plačilo neplačani komunalni prispevek v celoti, v roku 
15 dni po zapadlosti zadnjega neplačanega obroka.

Pogoje in obveznosti za obročno plačilo komunalnega 
prispevka se določi s pogodbo z zavezancem. Zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka se lahko priključi na komu-
nalno infrastrukturo po pravnomočnosti odločbe in podpisu 
pogodbe.«

2. člen
Vsi postopki odmere komunalnega prispevka po uradni 

dolžnosti, za priključitev obstoječih objektov v lasti fizičnih 

oseb, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo 
oziroma se komunalni prispevek odmeri po dosedaj veljavnih 
predpisih, če sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:

– da je bil pred uveljavitvijo tega odloka začet postopek 
po uradni dolžnosti in

– da o tem postopku še ni bilo pravnomočno odločeno.

3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice, začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 007-7/2015-1
Jesenice, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KAMNIK

1131. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Kamnik za leto 2014

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 14. člena Sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) 
je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 8. 4. 2015 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Kamnik za leto 2014

1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajev-

nimi skupnostmi) za leto 2014 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov  Realizacija 

2014
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 21.089.830
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 19.862.262

70 DAVČNI PRIHODKI 17.631.368
700 Davki na dohodek in dobiček 15.436.888
703 Davki na premoženje 1.926.397
704 Domači davki na blago in storitve 267.545
706 Drugi davki 538

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.230.894
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.456.980
711 Takse in pristojbine 12.948
712 Globe in druge denarne kazni 79.595
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100.408
714 Drugi nedavčni prihodki 580.963

72 KAPITALSKI PRIHODKI 123.415
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.993
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 121.422
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73 PREJETE DONACIJE 46.310

730 Prejete donacije iz domačih virov 46.310

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.049.160

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 951.407

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 97.753

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 8.684

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 8.684

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.705.934

40 TEKOČI ODHODKI 6.179.617

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.294.197

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 200.668

402 Izdatki za blago in storitve 3.286.629

403 Plačila domačih obresti 52.322

409 Rezerve 1.345.800

41 TEKOČI TRANSFERI 10.250.834

410 Subvencije 248.342

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 6.271.636

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.031.446

413 Drugi tekoči domači transferi 2.699.410

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.545.152

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.545.152

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 730.331

431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 379.926

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 350.405

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –616.104

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 420.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 420.000

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 420.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –420.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.800.000
50 ZADOLŽEVANJE 3.800.000

500 Domače zadolževanje 3.800.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 515.789
55 ODPLAČILA DOLGA 515.789

550 Odplačila domačega dolga 515.789
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.248.107
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.284.211
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 616.104

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 
– PRENOS V 2014 2.887.003

2. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 

2014 je 5.135.110 €, od tega Občina Kamnik 4.802.929 € 
(namenska sredstva 4.346.684 € in nenamenska sredstva 
456.245 €) in krajevne skupnosti 332.181 €.

Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2014 se 
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna 
Občine Kamnik za leto 2015.

Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v 
letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
krajevnih skupnosti v letu 2015.

3. člen
Stanje sredstev Sklada za financiranje investicij v OŠ 

Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta na dan 31. 12. 2014:

v €

Stanje sredstev na dan 1. 1. 2014 3.392.545

prihodki v letu 2014 802.523

odhodki v letu 2014 3.905.561

Stanje sredstev na dan 31. 12. 2014 289.507
Neporabljena sredstva Sklada za financiranje investicij v 

OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za isti namen prene-
sejo v leto 2015.

4. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014:

v €

Stanje proračunske rezerve na dan 1. 1. 2014 28.817

prihodki v letu 2014 250.000

odhodki v letu 2014 261.399

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 
2014

17.418

Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Ka-
mnik se za isti namen prenesejo v leto 2015.

5. člen
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na 

dan 31. 12. 2014:

v €
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem pod-
ročju na dan 1. 1. 2014 19.243
prihodki v letu 2014 40.800
odhodki v letu 2014 15.116
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem pod-
ročju na dan 31. 12. 2014 44.927
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Neporabljena sredstva rezerv na stanovanjskem področju 
se za isti namen prenesejo v leto 2015.

6. člen
Stanje sredstev Sklada za ureditev prostorov GRS na 

dan 31. 12. 2014:

v €
Stanje sredstev Sklada za ureditev prostorov 
GRS na dan 1. 1. 2014 0
prihodki v letu 2014 110.000
odhodki v letu 2014 0
Stanje sredstev Sklada za ureditev prostorov 
GRS na dan 31. 12. 2014 110.000

Neporabljena sredstva Sklada za ureditev prostorov GRS 
se za isti namen prenesejo v leto 2015.

7. člen
Stanje sredstev Sklada za pokriti bazen na dan 31. 12. 

2014:
v €

Stanje sredstev Sklada za pokriti bazen na dan 
1. 1. 2014 0
prihodki v letu 2014 150.000
odhodki v letu 2014 0
Stanje sredstev Sklada za pokriti bazen na dan 
31. 12. 2014 150.000

Neporabljena sredstva Sklada za pokriti bazen se za isti 
namen prenesejo v leto 2015.

8. člen
Sestavni del Odloka o zaključnem računu proračuna Obči-

ne Kamnik za leto 2014 sta tudi splošni in posebni del zaključne-
ga računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani 
podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih 
ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine Kamnik za leto 
2014, in se objavijo na spletni strani Občine Kamnik.

9. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0020/2015
Kamnik, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

ODRANCI

1132. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen omrežnine za vodovodno omrežje Občine 
Odranci

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni 
list RS, št. 102/11) in določil Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je 
Občinski svet Občine Odranci na 4. redni seji dne 31. 3. 
2015 sprejel

S K L E P

Elaborat o oblikovanju cen omrežnine za vodovodno 
omrežje Občine Odranci, ki ga je izdelal izvajalec GJS oskrbe 
s pitno vodo – režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.

1. člen
Na območju Občine Odranci se v okviru izvajanja gospo-

darske javne službe oblikuje cena storitev oskrba s pitno vodo, 
ki jo zaračunava Občina Odranci – režijski obrat.

2. člen
Cena storitve oskrba s pitno vodo zajema:

1. Omrežnino:

Vodomer Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV Cena za priključek, z 9,5 % DDV

DN ≤ 20 1 EUR/mesec 0,35 0,38

20 < DN < 40

40 ≤ DN < 50

50 ≤ DN < 65

65 ≤ DN < 80

80 ≤ DN < 100

100 ≤ DN < 150

150 ≤

2. Vodarino:

Vrsta storitve Enota Cena za vo-
darino brez 

DDV

Cena za 
vodarino 

z 9,5 % DDV
Vodarina – GJS EUR/m3 0,36 0,39

V ceni vodarine je vključeno vodno povračilo v višini 
0,06 €/m3.
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Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene se uporab-
ljajo od 1. 3. 2015 dalje.

Št. 25-4/2015
Odranci, dne 31. marca 2015

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

1133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 
storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine 
za odvajanje in omrežnine za čiščenje 
za kanalizacijski sistem v Občini Odranci

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list 
RS, št. 102/11) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet 
Občine Odranci na 4. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel

S K L E P

Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja 
ter omrežnine za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kana-
lizacijski sistem v Občini Odranci, ki ga je izdelal izvajalec GJS 
oskrbe s pitno vodo – režijski obrat, se sprejme v predloženi 
vsebini.

1. člen
Na območju Občine Odranci se v okviru izvajanja gospo-

darske javne službe oblikuje cena storitev odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, ki jo zaračunava Občina Odranci – režijski obrat.

2. člen
Cena storitve odvajanja in čiščenja zajema:

1. Omrežnino za odvajanje:

Vodomer Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV Cena za priključek, z 9,5 % DDV
DN ≤ 20 1 EUR/mesec 4,66 5,10

20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80

80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

150 ≤

2. Omrežnino za čiščenje:

Vodomer Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV Cena za priključek, z 9,5 % DDV
DN ≤ 20 1 EUR/mesec 2,21 2,42

20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80

80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

150 ≤

3. Storitve odvajanja in čiščenja:

Vrsta storitve Enota Cena za 
vodarino 
brez DDV

Cena za 
vodarino 

z 9,5 % DDV

Odvajanje EUR/m3 0,06 0,07

Čiščenje EUR/m3 0,36 0,39

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene se uporab-
ljajo od 1. 3. 2015 dalje.

Št. 26-4/2015
Odranci, dne 31. marca 2015

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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OPLOTNICA

1134. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, spremembe: Uradni list RS, 
št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKC-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. 
US: U-I-43/13-8) je Občinski svet Občine Oplotnica na 3. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Oplotnica (v nadaljevanju: OPN), ki vsebuje strateški in 
izvedbeni del. OPN je pod zaporedno številko 9/11 izdelal Umarh d.o.o., Ptuj.

(2) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev 
določa:

– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– zasnova prostorskega razvoja občine,
– zasnova gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
– okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– okvirna območja razpršene poselitve,
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
– usmeritve za razvoj poselitve,
– območja naselij in območja razpršene poselitve,
– usmeritve za razvoj v krajini,
– usmeritve za določitev namenske rabe prostora.
(3) V izvedbenem delu OPN določa:
– območja enot urejanja prostora,
– območja osnovne oziroma podrobne namenske rabe prostora,
– prostorsko izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni načrt in prostorske izvedbene pogoje na območjih predvidenih občinskih 

podrobnih prostorskih načrtov.
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po 

predpisih o gradnji objektov.

2. člen
(vsebina OPN)

(1) Občinski prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del občinskega prostorskega načrta je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Strateški del
2.1 Splošne določbe
2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine
2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
2.5 Usmeritve za razvoj poselitve
2.6 Usmeritve za razvoj v krajini
2.7 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
2.8 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
3. Izvedbeni del
3.1 Enote urejanja prostora, namenska raba prostora in dopustna izraba prostora
3.2 PIP glede dopustnih dejavnosti, lege, velikosti in oblikovanja objektov in ureditev ter PIP glede parcelacije
3.3 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
3.4 Varstvo okolja, narave in kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prostorski izvedbeni pogoji 

na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
4. Prehodne in končne določbe
5. Priloge: priloge OPN so navedene v 3. členu.
(3) Grafični del občinskega prostorskega načrta vsebuje:
Grafični prikaz strateškega dela:
1. Koncept prostorskega razvoja občine Oplotnica (M 1:25 000)
2. Prikaz zasnove gospodarske javne infrastrukture (M 1:25 000)
3. Okvirna območja naselij, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve (M 1:25 000)
4. Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:25 000)
5. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:25 000)
Grafični prikaz izvedbenega dela:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:25 000)
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25 000)
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3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev ter prometne infrastrukture (M 1:5.000; 16 listov)

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000; 16 listov).

3. člen
(obvezne priloge OPN)

Obvezne priloge vsebujejo:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OPN:

– Strokovne podlage s področja poselitve, izdelal Umarh d.o.o., januar 2011–december 2012,
– Urbanistični načrt naselja Oplotnica, izdelal Umarh d.o.o., 2012,
– Strokovne podlage za OPN Oplotnica – idejna zasnova ureditve/širitve pokopališča v Oplotnici, izdelala Urbana, 

urbanizem, projektiranje; Kočar in Kočar d.o.o., Efenkova 61, Velenje, 2011–2012,
– Lesna industrija Sadek – Strokovne podlage za občinski prostorski načrt Oplotnica s predlogom spremembe namenske 

rabe zemljišča, izdelal Biro 2001, junij 2011,
– Hidrološko hidravlična presoja – Čistilna naprava Oplotnica (Higra d.o.o., 870/09, Maribor, december 2009, marec 2010), 

Opredelitev do hidrološko hidravlične presoje – Čistilna naprava Oplotnica (ARSO, 5. 5. 2010, dokument št. 108/10-AD),
– Hidrološko- hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti ob strugah vodotokov, Projekt d.d., št. n. 11103_10, Nova 

Gorica, julij 2012,
– Lokalni energetski koncept Občine Oplotnica (izdelala LEA, Krempljeva ul. 1, Ptuj, 2009),

– smernice nosilcev urejanja prostora ter analiza smernic,
– mnenja nosilcev urejanja prostora ter analiza mnenj,
– obrazložitev in utemeljitev OPN,

– povzetek za javnost.

4. člen
(oblika OPN)

(1) OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Obliki sta med seboj skladni. V primeru ugotovljene neskladnosti se upošteva analogna oblika.

2. STRATEŠKI DEL OPN

2.1 Splošne določbe

5. člen
(splošne določbe)

Strateški del občinskega prostorskega načrta določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega 
razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture, usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, območja naselij 
vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana ter območij razpršene poselitve, usmeritve za razvoj v 
krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

6. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine izhaja iz potrebe po uravnoteženem doseganju družbene blaginje in 
svobode posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb, tako da ne bodo ogrožene bodoče generacije.

(2) Prostorski razvoj občine mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, ohranitvijo krajinske pestrosti in 
naravnih kakovosti ter upoštevanjem prehodnosti prostora prispevati h krepitvi nacionalnega prostora.

(3) Strategija upošteva razvojne potrebe občine, ki so bile ugotovljene za področje gospodarstva, kmetijstva, potreb po 
stanovanjih ter potrebe izražene s strani občanov in gospodarskih družb.

(4) Razvojne potrebe v občini: Krepi se občinsko središče Oplotnica in lokalno središče Prihova. Velik del občine je razpršeno 
poseljen, zato je prebivalcem potrebno zagotoviti kakovostno bivanje z boljšo dostopnostjo do javnih funkcij.

V občinskem središču Oplotnica je potrebno razvijati:
– storitvene in oskrbne funkcije,
– javne funkcije,
– nova delovna mesta,
– primarno zdravniško in socialno oskrbo ter
– športne in kulturne dejavnosti.
V lokalnem središču Prihova je potrebno razvijati:
– storitvene in oskrbne funkcije,
– javne funkcije,
– nova delovna mesta,
– športne in kulturne dejavnosti.
(5) Razvojne potrebe države in regije: Občina je izrazito podeželska, razvojna usmeritev podeželja pa je sonaravni razvoj 

raznolikih dejavnosti, predvsem preplet kmetijstva ter naravnih in kulturnih kakovosti. Območje je razpršeno poseljeno, zato se 
spodbuja hitrejši razvoj občinskega in lokalnega središča tudi kot zaposlitvenih središč, potrebnih zaradi razvojnih problemov 
občine. Poseljenost podeželja na varovanih območjih kakovostne kulturne krajine se ohranja, preprečuje se novo in sanira 
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obstoječo razpršeno gradnjo. Na območjih s slabšimi pridelovalnimi pogojih, predvsem v hribovitih območjih, se razvija programe 
dopolnilnih dejavnosti. Kmetijska dejavnost zagotavlja vzdrževanje kulturne krajine, preprečevanje zaraščanja, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot, predstavitev in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnani turizem. Upošteva 
se energetske koridorje: čez območje občine poteka trasa visokotlačnega plinovoda.

(6) Medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi občinami: Občina se s sosednjimi občinami povezuje v tistih segmentih, ki:
– presegajo občinski okvir: to so višje oziroma posebne izobraževalne in upravne funkcije, področje ravnanja z odpadki in 

oskrbe s pitno vodo, oskrbe z elektriko ipd.,
– s sodelovanjem prinašajo večje učinke: npr. oblikovanje in trženje turističnih produktov v širši skupni turistični regiji.

7. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Uravnotežen prostorski razvoj občinskega središča Oplotnice in drugih naselij, glede na njihovo vlogo v omrežju naselij, 
kar se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti predvsem v 
Oplotnici, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Ustrezna energetska ter komunalna opremljenost naselij, kar se zagotavlja s postopnim opremljanjem ob upoštevanju 
prioritet in faznosti glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij, izboljšava telekomunikacij ter kanalizacijskih omrežij s 
čistilnimi napravami in sistemov za oskrbo s pitno vodo.

(3) Ohranjanje prepoznavnosti prostora občinskega središča Oplotnice in podeželskih območij občine, krajine in grajenih 
struktur, kar se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj predvsem v območja naselja, s pazljivim umeščanjem novih ureditev v 
krajino in z ohranjanjem kmetijske rabe prostora ter prvin krajinske prepoznavnosti.

(4) Ohranjanje naravnih kakovosti, kar se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj predvsem v obstoječa naselja in s sanacijo 
razvrednotenih območij ter s pazljivim umeščanjem ureditev in objektov v naravno okolje.

(5) Razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot pomembnih razvojnih programov, kar se zagotavlja s prostorskimi 
možnostmi za novogradnje in za širitev obstoječih turističnih ureditev ter z navezovanjem turističnih programov na kmetijsko 
dejavnost in na ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine.

(6) Razvoj občine bo potekal v skladu z zmogljivostjo okolja in upošteva naslednje okoljske cilje: izboljšanje in ohranjanje 
kakovosti vodnih virov, zmanjšanje obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki ter ohranjanje krajinske in biotske raznovrstnosti.

(7) Preusmerjanje obstoječe dejavnosti iz območij, ki so ogrožena zaradi naravnih ali drugih nesreč ter izboljševati zaščito 
pred posledicami naravnih in drugih nesreč. Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ogroženih zaradi možnosti naravnih 
ali drugih nesreč.

(8) Usmerjanje dejavnosti in prostorskih ureditev ter posegov na način, da se pri tem ohranja in varuje kulturno dediščino.

2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine

8. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Razvoj gospodarskih dejavnosti bo občina zagotavljala na območjih, na katerih glede na prostorske potenciale in omejitve 
obstajajo prostorske možnosti zanje, vključno s prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ali možnostjo za komunalno 
opremljanje. Gospodarske dejavnosti se usmerja v gospodarske cone Oplotnica, Čadram in Brezje pri Oplotnici.

(2) Občina bo zagotavljala prostorske možnosti za gradnjo zadostnega števila in različne tipe in velikosti stanovanjskih 
objektov v vseh poselitvenih območjih (strnjenih naseljih), še posebej pa v centralnih naseljih Oplotnica in z njim funkcionalno 
povezanega naselja Čadram ter naselja Prihova, in sicer z načrtovanjem zgostitve in zaokrožitve stavbnih zemljišč v naseljih ter 
širitve naselij za stanovanja. Pri tem bo upoštevala merila za kakovostno bivanje, kot so osončenost prostora, ustrezne reliefne 
razmere, čisto okolje, dostopnost do centralnih in družbenih dejavnosti, javni promet ter združljivost z drugimi dejavnostmi. Pri 
določanju prostorov za gradnjo stanovanjskih objektov bo zagotavljala racionalno rabo prostora z zagotavljanjem bolj strnjene 
gradnje in višjih gostot pozidave v središčih, varčevanje z energijo in materialnimi sredstvi in stanovanjsko gradnjo usmerjala v 
območja, kjer je mogoče ob razmeroma nizkih stroških zagotavljati komunalno opremljanje ter dostopnost.

(3) Občina bo ohranjala potenciale za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter dopolnjevala turistično rekreacijsko 
infrastrukturo v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe. Pri načrtovanju različnih vrst in oblik turističnih in prostočasnih 
dejavnosti se upoštevajo varstveni režimi v prostoru, prepoznave narave in ustvarjanje kakovosti krajine, obstoječe turistične in 
rekreacijske ureditve ter varstvo virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru. Turistične dejavnosti, ki zahtevajo večje površine 
(terme, hotelski in apartmajski kompleksi), se usmerja v zato namenjeno turistično območje južno ob naselju Oplotnica.

(4) Upravne, kulturne, šolske in zdravstvene dejavnosti se usmerja v občinsko središče Oplotnica, šolske dejavnosti pa tudi 
v lokalno središče Prihova.

(5) Kmetijske dejavnosti se ohranja in krepi. V ravninskih območjih (Oplotniško polje, Malahornsko polje, dolina Oplotnice) 
se dalje razvija poljedelstvo. Na območju Podpohorskih goric se razvija vinogradništvo in sadjarstvo, v hribovskem pasu Pohorja 
pa pašno živinorejo. Gozdarstvo se ohranja na območjih, ki so opredeljena kot gozdna, skladno z gozdnogospodarskimi načrti.

9. člen
(omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Naselja, določena z OPN, so območja strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, 
potrebnimi za njihovo uporabo in širitev, če obsegajo vsaj 10 stanovanjskih objektov. Omrežje naselij v občini sestavlja 16 strnjenih 
naselij: Božje, Čadram, Dobrova pri Oplotnici, Dobriška vas, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, 
Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec in Zgornje Grušovje. Naselje Oplotnica je skupaj s funkcionalno 
povezanim naseljem Čadram lokalno in občinsko središče. Lokalno središče je tudi Prihova.

(2) Oplotnica se bo skupaj z naseljem Čadram razvijala kot občinsko središče z že razvitimi gospodarskimi conami, stanovanjskimi 
območji ter številnimi javnimi funkcijami občinskega (lokalnega) pomena. Hkrati bodo zagotovljene površine za različne oblike 
stanovanjske pozidave različnih gostot, pri čemer se bo spodbujala večja koncentracija prebivalstva v naselju Oplotnica in Čadram 
ter zmanjševala težnje po razselitvi in razpršitvi poselitve. V ta namen bo potrebno izboljšati komunalo in prometno infrastrukturo. 
Prihova kot samostojno lokalno središče dopolnjuje občinsko središče. V njem se krepi javne in oskrbne funkcije.
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(3) Ostala naselja v občini so pretežno ruralnega značaja in nimajo pomembnejše vloge v omrežju naselij; v njih sta 
prevladujoči dejavnosti kmetijstvo in bivanje. Ta naselja se bodo razvijala v okviru prostorskih možnosti, upoštevajoč razvojne 
pobude in omejitve v prostoru.

10. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja)

Občinsko središče in lokalno središče povezujeta državna regionalna in lokalna cesta, ostala naselja so med seboj povezana 
z lokalnimi cestami. V širšo regijo je občina povezana z državnimi cestami in lokalnimi cestami:

– proti vzhodu do Slovenske Bistrice ter do avtocestne povezave A1 v smeri Maribora,
– proti zahodu do Slovenskih Konjic ter do avtocestne povezave A1 v smeri Ljubljane,
– proti severu preko regionalne turistične ceste z Roglo ter preostalim Pohorjem.

11. člen
(druga za občino pomembna območja)

(1) Posebno varstveno območje Natura 2000 je opredeljeno v skrajnem severnem delu občine (ime območja: Pohorjem ID 
območja: SI300270) ter v dolinah vodotokov Božjenica in Brezničica (ime območja: Vitanje-Oplotnica, ID območja: SI3000311).

(2) Na območje občine sega ekološko pomembno območje Pohorje. Kot zavarovano območje narave je zaščiten Partovec, 
ribnik in gozd okoli ribnika (ID območja 388, status: zavarovano območje, vrsta: naravni spomenik). Na območju občine so prisotne 
številne naravne vrednote, ki so navedene v 37. členu odloka in v Prikazu stanja okolja.

(3) Območja ustvarjenih kvalitet prostora predstavljajo vse enote kulturne dediščine po predpisih s področja varstva kulturne 
dediščine (objekti in območja kulturne dediščine). Dediščina se varuje glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena 
območja dediščine in registrirane enote kulturne dediščine) in je prikazana v Prikazu stanja prostora.

(4) V območjih ustvarjenih kvalitet prostora velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, 
vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznavnih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in 
poseganju v prostor, je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist 
varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v 
prostoru, se podrejajo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev 
kulturne funkcije dediščine v prostoru.

(5) Pri izvedbenem delu in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih kulturne dediščine 
upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo za te objekte in območja. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati in degradirati 
lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso 
dopustni.

(6) Pomembnejši površinski vodotoki v občini so Oplotnica, Čadramski potok, Božjenica in Gračanica, vsi vodotoki II. reda. 
Pomembnejša in večja stoječa voda je ribnik Partovec.

(7) Območja mineralnih surovin: kamnolom tehničnega kamna – dolomita pri naselju Brezje pri Oplotnici (na območju Brinjeve 
gore) in kamnolom naravnega kamna (skrilavi gnajs) pri naselju Koritno.

(8) Odlagališča odpadkov v občini ni.
(9) Po podatkih iz Registra vojnih grobišč, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ležijo na območju Občine 

Oplotnica naslednja vojna grobišča in prikrita vojna grobišča:
– Vojna grobišča:

– Božje, lokacija: 46.4179 S, 15.4220 V, Božje-1 (501130021) gr. (01) izven pokopališča. Grob borca NOV.
– Čadram, lokacija 46.3893 S, 15.4665 V, Čadram-1 (501130091) gr. (01) krajevno pokopališče. Grob borca NOV.
– Čadram, lokacija 46.3893 S, 15.4565 V, Čadram-1 (501130091) gr. (02) krajevno pokopališče. Grob 14 borcev NOV.

– Prikrita vojna grobišča:
– Markečica: Grobišče Partovec, lokacija 46.3658 S, 15.4665 V. V bližini ribnika Partovec naj bi maja 1945 usmrtili in 

pokopali zajete nemške vojake. Natančna lokacija ni znana, prav tako ne število žrtev.

12. člen
(urbana središča, za katera se izdela urbanistični načrt)

Urbano središče, za katero je izdelan urbanistični načrt, je občinsko središče Oplotnica skupaj s prostorsko in funkcijsko 
povezanim naseljem Čadram.

2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

13. člen
(splošne določbe za razvoj gospodarske javne infrastrukture)

Občina bo razvijala gospodarsko infrastrukturo tako, da bo zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba 
ter dostopnost, možna za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in 
komunalnega standarda. Hkrati bo zagotavljala razumne cene za komunalne proizvode in storitve, ustrezno cenovno politiko ter 
racionalno porabo sredstev in dela za optimalno oskrbo prebivalcev.

2.4.1 Prometna infrastruktura

14. člen
(cestno omrežje)

(1) Na območju občine sta dve državni cesti:
– regionalna cesta R3-700 Slovenske Konjice – Oplotnica – Ložnica,
– regionalna turistična cesta RT- 930 Oplotnica – Cezlak – Pesek.
Predvsem na območjih strnjene poselitve se ob teh cestah predvidi ločene površine za pešce.
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(2) Lokalne ceste in javne poti na poselitvenih območjih se na kritičnih odsekih rekonstruira. Lokalno cestno omrežje se 
asfaltira v celoti.

(3) Pri načrtovanju infrastrukturnih omrežij lokalnega pomena je potrebno zagotoviti, da so le-ta umeščena tako, da ne 
prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.

15. člen
(javni potniški promet)

(1) Edina oblika javnega potniškega prometa, ki se odvija na območju občine, je avtobusni potniški promet. Ta je solidno razvit, 
redne dnevne linije vodijo v in iz skozi občinskega središča v Slovensko Bistrico, Maribor, Slovenske Konjice, Zreče in Kebelj.

(2) Avtobusna postaja v Oplotnici se ohrani na obstoječi lokaciji. V vseh naseljih, ki jih povezujejo avtobusne linije, se uredijo 
nova oziroma posodobijo obstoječa postajališča za avtobuse. Ob urejanju novih gospodarskih in poslovnih con ter stanovanjskih 
območij se glede na potrebe vzpostavijo nove avtobusne linije in zgradijo nova avtobusna postajališča ter stojišča za potnike, ki naj 
se glede na potrebe predvidijo sočasno z novogradnjami in rekonstrukcijami cest. Združevanje šolskih prevozov z javnim linijskim 
prevozom zaradi povečanja standarda dostopnosti občanov in racionalizacije se izvede tam, kjer je to smiselno in izvedljivo. Zaradi 
specifike občine z vidika njene lege in velikosti je potrebno sistem javnega potniškega prometa načrtovati v povezavi s sosednjimi 
občinami oziroma na ravni regije (zagotavljanje JPP do večjih zaposlitvenih centrov, krajev šolanja, oskrbe ipd.).

2.4.2 Okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

16. člen
(splošne določbe za razvoj okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)

(1) Na območju občine bodo vzpostavljena infrastrukturna omrežja ter rekonstruirana in dopolnjena obstoječa infrastrukturna 
omrežja z namenom zagotavljanja enakovredne okoljske in energetske opremljenosti, učinkovitega varstva okolja, dviga življenjske 
ravni in zagotovitev izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini.

(2) V občini je nujno potrebno povečanje zanesljivosti oskrbe in ureditev okoljske problematike odvajanja in čiščenja odpadne 
vode.

(3) Prednostno se zagotavlja kvalitativno izboljšanje oskrbe ter zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti manj 
razvitim, od razvoja odmaknjenim območjem.

Z ustreznim prostorskim načrtovanjem je treba zagotoviti smotrno rabo energije ter z načrtovanjem smotrne razporeditve 
naselij in objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture. Poteki komunikacijskih 
vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, 
vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi 
ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

(4) Pri načrtovanju infrastrukture je potrebno zagotoviti, da je le-ta umeščena tako, da ne prizadenejo varovanih vrednot in 
materialne substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.

17. člen
(vodni viri in oskrba s pitno vodo)

(1) Občina bo zagotavljala stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo, tako da bo pri svojem razvoju ščitila vse vodne vire in 
izvajala gradnjo novih ter prenovo obstoječih delov vodovodnega sistema. Pri tem bo zagotavljala oskrbo z vodo za vsa gosteje 
poseljena območja in naselja v občini.

(2) Potrebno je zagotoviti dokončno sanacijo vodnih virov (Podgrad, Kot, Koritno) ter na vseh vodovarstvenih območjih 
predpisati oziroma urediti vodotestne nepretočne greznice (postavitev malih komunalnih čistilnih naprav po Uredbi o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na tem območju ni dovoljena).

(3) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in spodbuja 
varčno ter smotrno rabo pitne vode.

(4) Oskrba s pitno vodo poteka preko:
– javnega vodovoda, ki ga upravlja Komunala Slovenska Bistrica d. o. o.,
– vodovoda, ki ga upravlja Vodovodna zadruga Pohorski izviri z. o. o.,
– lastnih zajetij, ki imajo pridobljeno vodno dovoljenje.

18. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Občina bo dogradila sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za naselje Božje, kjer je del tega že izveden, 
kakor tudi za naselja Pobrež in Markečica, kjer je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov zaključenih s čistilnimi napravami.

(2) Novo kanalizacijsko omrežje bo sestavljeno iz kanalizacijskih vodov, pripadajočih čistilnih naprav ter ostalih objektov 
kanalizacijskega omrežja. Centralno čistilno napravo za aglomeracijo Oplotnica, ki vključuje naselje Oplotnica in sosednja naselja 
Lačna Gora – del, Brezje pri Oplotnici – del, Čadram in Malahorno – del, se načrtuje vzhodno ob naselju Malahorna na za ta namen 
že opredeljenih površinah stavbnih zemljišč.

(3) Na območjih, kjer skupinsko čiščenje komunalnih odpadnih voda ni smotrno ali izvedljivo, se bo to urejalo s postavitvijo 
malih individualnih čistilnih naprav. Uporabniki opustijo obstoječe pretočne greznice ter izvedejo male komunalne čistilne naprave.

19. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Občina ima urejen odvoz komunalnih odpadkov, ki se jih odvaža na regijski center za ravnanje z odpadki.
(2) Ravnanje z ločenimi frakcijami komunalnih in njim podobnih odpadkov se izvaja v okviru zbirnega centra odpadkov 

severno ob naselju Oplotnica. Spodbujati je potrebno zmanjševanje nastanka odpadkov ter organizirati potrebne ravni ravnanja z 
odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) tako, da bo odstranjevanju namenjena le minimalna količina 
že sortiranih odpadkov.
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(3) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvajati ustrezne ureditvene 
ukrepe za preprečevanje nastajanja divjih odlagališč odpadkov.

20. člen
(oskrba z energijo)

(1) Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo z elektriko, zemeljskim 
plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in 
uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega 
prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe 
energije.

(2) Proizvodnja električne energije:
– spodbuja se razvoj pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije kot so sonce, veter, geotermalna energija 

in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti,
– v okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije.
(3) Na območju kmetijskih zemljišč je potrebno upoštevati tudi pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture. Če ni 

mogoče uporabiti slabših zemljišč, morajo biti infrastrukturni objekti na kmetijskih zemljiščih načrtovani tako, da z varčno in smotrno 
rabo prostora v čim večji meri ohranjajo proizvodni potencial kmetijskih zemljišč (npr. skupni poteki infrastrukturnih koridorjev, čim 
krajši poteki tras ipd.). V primeru umeščanja novih infrastrukturnih objektov v kmetijski prostor se pričakuje tudi širšo variantno 
analizo možnih rešitev, pri tem pa se upošteva tiste možne rešitve, ki najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča. Pri 
umeščanju ali rekonstrukciji linijskih objektov se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste, poti in struge. Trase infrastrukturnih 
objektov naj se v čim večjem obsegu izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin, predvsem najkvalitetnejših 
njivskih površin, oziroma se z novimi posegi ne razdrobi posestna struktura. Poteki komunikacijskih, energetskih vodov ter 
vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo kmetijske rabe. Namenska raba ne sme biti izključujoča, to pomeni, da 
ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, ne sme pa biti ogrožena tudi kmetijska raba. V okviru načrtovanja energetske 
infrastrukture je potrebno vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, načrtovati tako, da v čim večji meri služijo 
tudi namakanju kmetijskih zemljišč, varstvu pred poplavami, turizmu, ribolovu.

(4) Občina bo zagotavljala dolgoročno in kakovostno oskrbo z energijo, predvsem z električno energijo. Zagotavljala bo 
učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine. Uporaba obnovljivih energetskih virov se bo spodbujala na 
celotnem območju občine, pri čemer bo zagotovljeno, da bodo objekti in ureditve primerno vključeni v prostor in da z njimi ne bodo 
povzročeni negativni vplivi na okolje.

Na območju Občine Oplotnica so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi, naprave in objekti:
– srednjenapetostno omrežje (20 kV),
– transformatorske postaje 20/0,4 kV,
– pripadajoče nizkonapetostno omrežje.
Na območju Občine Oplotnica je v naslednjih letih predvidena izgradnja naslednjih elektroenergetskih objektov in vodov:
– nove transformatorske postaje 20/0,4 kV,
– 20 kV priključni daljnovodi oziroma kablovodi novih transformatorskih postaj,
– pripadajoča nizkonapetostna omrežja.
Na podeželju bodo grajeni srednje in nizkonapetostni vodi večinoma v nadzemni izvedbi, v podzemni oziroma kabelski izvedbi 

bodo vodi grajeni le v strnjenih, urbanih območjih.
Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV) na območju 

Občine Oplotnica bo odvisna od povečanja obremenitev ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, 
priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (NN, SN in TP).

Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. 
Pri tem je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 70/96 in Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 45/95).

(5) Zasnova oskrbe občine z energijo bo temeljila na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in energetskih konceptih, ki tak 
razvoj omogočajo. Temeljni dokumenti oskrbe z energijo je Lokalni energetski koncept Občine Oplotnica.

(6) Zemeljski plin: sistem oskrbe z zemeljskim plinom zajema proizvodnjo plina, prenos, distribucijo in skladiščenje zemeljskega 
plina. V Sloveniji je proizvodnja zemeljskega plina zanemarljiva, zato bo tudi v bodoče oskrba države odvisna od virov iz različnih 
držav, proizvajalk zemeljskega plina. Zagotavlja se dolgoročno, varno in zanesljivo dobavo iz različnih virov.

(7) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom se poveča pretočno fleksibilnost, ter zgradi dodatne 
plinovode in plinovodne zanke oziroma okrepi prenose plinovodne zmogljivosti.

(8) Obstoječ plinovodni sistem se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno razpoložljivost zemeljskega plina na lokacijah, 
kjer se, v skladu z razvojem poselitve in gospodarstva, načrtuje njegova povečana raba.

(9) Za zagotovitev čim bolj učinkovite izrabe prostora se zagotavlja usklajeno načrtovanje prenosnega plinovodnega sistema 
in distribucijskega plinovodnega omrežja.

(10) Preko območja Občine Oplotnica poteka plinovod P142, od R14 v km 16+605-MRP Zreče, ki je v upravljanju družbe 
Plinovodi d.o.o. Preko občine potekata tudi načrtovana prenosna plinovoda R21AZ, Konjiška vas – Zreče in P21AZ1, Oplotnica – 
Slovenska Bistrica, kot sestavna dela prenosne plinovodne zanke do Zreč, za katero je sprejet državni prostorski načrt.

(11) Spodbuja se proizvodnjo elektrike iz sončne energije, prednostno na strehah in fasadah objektov. Samostojne sončne 
elektrarne, zgrajene neposredno na tleh, v tem planskem obdobju niso predvidene.

(12) Izraba lesne biomase je smiselna tako za manjše, individualne sisteme ogrevanja kot za večje sisteme (daljinsko 
ogrevanje). Daljinsko ogrevanje je smiselno načrtovati na gosteje poseljenih območij, predvsem na območju večstanovanjskih 
objektov v občinskem središču.

21. člen
(komunikacijsko omrežje)

V občini se zagotovita povečana mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Na območju Občine Oplotnica je trenutno 
v funkciji ena bazna postaja mobilne telefonije. Bazne postaje mobilne telefonije so potrebne za zagotavljanje kvalitetnega in 
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zadostnega pokrivanja posameznega območja s signalom. Sistem baznih postaj se gradi na območju celotne države in se prilagaja 
novim tehnologijam. Bazna postaja je lahko kot samostojni objekt zabojnik z napravami in antenski stolp (10–40 m), lahko pa so 
antene postavljene na obstoječi objekt, naprave pa na obstoječi prostor.

Pri načrtovanju objektov in naprav mobilne telefonije je potrebno slediti naslednjim pogojem:
– pri umeščanju objektov mobilne telefonije je treba upoštevati celovito in kvalitetno pokrivanje posameznih območij s 

signalom in tehničnimi normativi, ki veljajo za naprave mobilne telefonije,
– 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, če 
obstajajo možnosti, se objekte in naprave mobilne telefonije umešča v prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane 
infrastrukturne in komunalne koridorje ter naprave,

– pri načrtovanju objektov in naprav mobilne telefonije se le-ta umešča tako, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne 
substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta.

2.5 Okvirna območja naselij

22. člen
(okvirna območja naselij)

(1) Kot okvirna območja naselij se opredeli območja, ki so bila v predhodnem aktu opredeljena kot območja naselij. Ta območja 
se dopolni in uskladi s spremembami, ki so posledica novih širitev in izvzemov nepozidanih stavbnih zemljišč. Tako se kot okvirno 
območje naselja opredeli območje občinskega središča Oplotnica.

(2) Kot okvirna območja naselij se opredeli podeželska naselja in vasi Božje, Čadram, Dobrova pri Prihovi, Dobriška vas, 
Koritno, Malahorna, Markečica, Pobrež, Prihova, Straža pri Oplotnici, Ugovec. Območja se določi na podlagi opredelitve naselja 
v predhodnem prostorskem aktu, ki se jih mestoma dopolni in uskladi z že obstoječimi strukturami naselja in manjšimi širitvami, 
predvsem v korist posamičnih stanovanjskih gradenj in v korist širitev kmetij.

(3) Kot del naselja se opredeli območje Župnijskega središča Čadram in okoliških strnjenih struktur, ki so bila v predhodnem 
prostorskem aktu opredeljena kot območja poselitve izven naselij. 

(4) Na novo se opredeli okvirna območja naselij, ki so bila v predhodnem aktu opredeljena kot območja poselitve izven naselij 
in ki izpolnjujejo kriterije za opredelitev naselja po SPRS, t.j. da zaselek obsega vsaj deset stanovanjskih stavb. To so naselja 
Gorica pri Oplotnici (osrednje območje v severnem delu ter dve samostojni območji severno ob naselju Malahorna), Lačna Gora, 
Raskovec, Straža pri Oplotnici (ločeno vzhodno območje naselja), Zgornje Grušovje (dve ločeni območji). Okvirna območja teh 
naselij se določi skladno z obstoječimi stanovanjskimi in drugimi stavbami, gradbeno inženirskimi objekti in javnimi površinami ter 
predvidenimi manjšimi širitvami stavbnih zemljišč.

(5) Naselij, ki vključujejo tudi območja sanacije razpršene gradnje ter novih naselij sanacije razpršene gradnje, se v tem aktu 
ne določi.

2.5.1 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve

23. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)

(1) Na območju občine se določi območja razpršene poselitve, ki so se oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec, na podlagi 
naslednjih kriterijev:

– poselitve nizke gostote kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini,
– pojava samotnih kmetij in zaselkov, razdrobljenih, razpršenih raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih 

oblik strnjenih manjših naselij, ki jih pretežno tvorijo objekti, zgrajeni pred l. 1967.
(2) Načrtovanje novih posegov na območjih razpršene poselitve je možno le skladno z usmeritvami iz državnega strateškega 

prostorskega načrta. Poselitev na območjih razpršene poselitve se ohranja z načrtovanjem obnove in prenove zakonito zgrajenih 
stavb. Nove posege v prostor se dopušča le, če neposredno služijo:

– kmetijski in gozdarski proizvodnji,
– bivanju, če gre za izboljšanje pogojev za bivanje na kmetiji in se objekti umeščajo v okviru obstoječih gradbenih parcel ali 

ob njihovem robu,
– turistični dejavnosti,
– opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb ali če so namenjeni;
– splošni rabi,
– varstvu okolja,
– ohranjanju narave,
– ohranjanju kulturne dediščine,
– ohranjanju prepoznavnih značilnosti krajine,
– športu in rekreaciji,
– rabi naravnih dobrin in
– sanaciji opuščenih območij izkoriščanja ter
– obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Območja razpršene poselitve se kot avtohton poselitveni vzorec pojavljajo na območju Podpohorskih in Dravinjskih 

goric ter na južnih obronkih Pohorja predvsem na območju statističnih naselij Ugovec, Okoška Gora, Zlogona Gora, Zlogona vas, 
Čadram, Lačna Gora, Koritno, Božje, Kovaški Vrh, Gorica pri Oplotnici, Brezje pri Oplotnici, v manjši meri pa tudi na območju 
statističnih naselij Malahorna, Markečica, Dobriška vas, Pobrež, Dobrova pri Prihovi, Zgornje Grušovje, Prihova, Raskovec, Straža 
pri Oplotnici.

(4) Na podlagi ustreznih načrtovalskih kriterijev se določijo vinogradniška območja, znotraj katerih je možno načrtovati stavbna 
zemljišča za vinogradniške objekte. Ta območja se opredelijo na tradicionalnih vinogradniških območjih Podpohorskih in Dravinjskih 
goric na območjih razpršene poselitve v statističnih naseljih Zlogona Gora, Gorica pri Oplotnici, Okoška Gora, Zgornje Grušovje, 
Ugovec, Raskovec, Čadram, Straža pri Oplotnici, Lačna Gora, Koritno, Zlogona vas, Prihova, Brezje pri Oplotnici, Malahorna, 
Pobrež, Dobriška vas in Oplotnica. Novi objekti se načrtujejo na podlagi posameznih pobud, če zadostujejo naslednjim kriterijem:
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– minimalna površina vinograda ali sadovnjaka mora znašati minimalno 30 arov, če se načrtuje na najboljših kmetijskih 
zemljiščih oziroma 10 arov, če se načrtuje na drugih kmetijskih zemljiščih. V primerih, ko je nasad manjši od predpisanega oziroma 
še v fazi načrtovanja, je možno načrtovati stavbno zemljišče, vendar mora investitor še pred izdajo gradbenega dovoljenja za 
vinogradniško klet zasaditi/dosaditi potrebne površine,

– velikost stavbnega zemljišča lahko za posamezni objekt znaša največ 300 m2,
– zemljišče mora imeti možnost priključevanja na javno cesto ali pot, vodovod in elektriko,
– velikost vinogradniškega objekta in njegove oblikovne značilnosti se določi na podlagi značilne tradicionalne lokalne 

arhitekture in se jih predpiše v prostorskih izvedbenih pogojih.
(5) V izvedbenem delu OPN se za območja stavbnih zemljišč za vinogradniške objekte določi podrobno namensko rabo 

prostora z oznako Av, za katero se predpišejo prostorski izvedbeni pogoji.

2.6 Usmeritve za prostorski razvoj občine

2.6.1 Notranji razvoj, prenova in širitev naselij

24. člen
(splošne določbe za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)

(1) Naselja se bodo razvijala v skladu s svojo vlogo in pomenom v omrežju naselij občine, ob upoštevanju obstoječih kakovosti 
morfološke zgradbe pozidane in nepozidane strukture naselja ter reliefnih in drugih omejitev v prostoru.

(2) V največji meri se bo razvoj usmerjal v občinsko središče naselje Oplotnica skupaj z naseljem Čadram ter v lokalno 
središče Prihova. V teh naseljih je potrebno zagotavljati možnosti za stanovanjsko gradnjo, pa tudi za gospodarske in družbene 
dejavnosti ter za šport in rekreacijo.

(3) Naselja se bodo praviloma razvijala navznoter, s pozidavo degradiranih, opuščenih in drugih prostih površin, ki jih po 
urbanistični in krajinski presoji ni potrebno ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot dele zelenih sistemov naselij. 
Širitve naselij se načrtujejo praviloma kot območja za kompleksno gradnjo na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših 
okoljskih ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in zaokrožanja obstoječih stavbnih zemljišč in predvsem na podeželju 
tudi kot posamična stavbna zemljišča, s katerimi se zagotovi zaokrožanje obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) V območjih naravnih vrednot in posebnih varstvenih območij (območjih Natura 2000) se ne načrtuje nove poselitve. Ob 
širitvah poselitvenih območij in gradnji objektov izven poselitvenih območij se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, zlasti na posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), območjih varovanih habitatnih tipov, ki se 
prednostno ohranjajo ter habitatih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

25. člen
(notranji razvoj naselij)

(1) Naselja se prednostno razvijajo navznoter, tako da se za pozidavo izkoristijo degradirane, nezadostno izkoriščene in 
morebitne druge proste površine za gradnjo. Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z 
ustreznejšimi, upoštevajoč namembnost in oblikovne značilnosti.

(2) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje 
kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Prenove in novogradnje se urbanistično in arhitekturno prilagajajo obstoječi strukturi v smislu 
zagotavljanja tipološke poenotenosti, dovoljeno pa je tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov ob upoštevanju kakovostnih 
morfoloških značilnosti naselij in arhitekture objektov. V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno 
namenjajo gradnji za potrebe kmetijske in stanovanjske gradnje ter za razvoj dejavnosti, ki omogočajo diverzifikacijo gospodarstva, 
vključno s turistično ponudbo.

2.6.2 Razvoj dejavnosti po naseljih

26. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V največji meri se bo razvoj usmerjal v občinsko središče Oplotnica ter z njo funkcionalno povezano naselje Čadram in 
naselje Prihova, ki so naselja centralnega značaja. V teh naseljih se krepi centralne funkcije (javna uprava, šolstvo, zdravstvo ipd.). 
V Oplotnici se centralne funkcije v največji meri usmerja v jedro naselja (Graščina z grajskim kompleksom), novejše centralno 
območje ob ul. Pohorskega bataljona in v trgovski center ob avtobusni postaji. V Čadramu se centralne dejavnosti prednostno 
usmerja v poslovno cono Čadram. V Prihovi se centralne dejavnosti prednostno usmerja v območje centralnih dejavnosti Prihova. 
Območje se večinsko nameni izobraževalnim in vzgojnim dejavnostim, zraven pa se načrtuje centralne dejavnosti.

(2) Stanovanjske in kmetijske funkcije se razvija v vseh naseljih. V naselju Oplotnici se kmetijstvo ohranja v zdajšnjem obsegu 
na območju tradicionalnih kmetijskih gospodarstev v starem vaškem jedru. Na ta način se ohranja in obnavlja povečini kulturno-
varstveno zaščitene kmetijske objekte, tradicionalno tlorisno zasnovo in značaj vaškega jedra. Spodbuja se razvoj tistih dopolnilnih 
dejavnosti, ki v jedro naselja sodijo. To so turizem na kmetiji, tradicionalne obrti ipd.

(3) Južno ob naselju Oplotnica je večje območje stavbnih zemljišč, namenjeno turizmu. Tu se razvija turistične dejavnosti, 
predvsem v povezavi z načrtovanimi termami.

(4) Komunalne dejavnosti se umešča v zato predvidena območja severno ob naselju Oplotnica (center za ravnanje z odpadki) 
ter v vzhodno ob naselju Malahorna (centralna čistilna naprava).

(5) Proizvodne dejavnosti se razvija v zato namenjenih conah v Oplotnici, Čadramu in Brezju pri Oplotnici.
(6) V ostalih naselij se razvija stanovanjske, kmetijske in tiste dejavnosti, ki prispevajo k diverzifikaciji podeželja in ustvarjajo 

nova delovna mesta. To so turizem, obrt, storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti ipd.

2.6.3 Sanacije razpršene gradnje

27. člen
(sanacija razpršene gradnje)

(1) Na območju občine se sanacije razpršene gradnje ne predvideva.
(2) Posamezna manjša območja razpršene gradnje se komunalno in oblikovno sanira.
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2.6.4 Celovita prenova naselja

28. člen
(celovita prenova naselja)

Celovita prenova naselij oziroma delov naselij ni predvidena.

2.6.5 Urbanistično oblikovanje naselij

29. člen
(oblikovna podoba naselij)

(1) Zagotovljena mora biti skladna oblikovna podoba naselij tako, da bodo pri novogradnjah in prenovah zagotovljeni 
varovanje kakovostne podobe, merila in krajinski okvir vsakega naselja, prenova in sanacija razvrednotenih območij in ohranjanje 
obstoječih ter ustvarjanje nove arhitekturne in krajinske prepoznavnosti v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora.

(2) Zagotavlja se ohranjanje prepoznavnosti naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se prenavljajo ali na novo 
načrtujejo. Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij ter z upoštevanjem kakovostnih 
tradicionalnih prvin arhitekture in s pretehtanim uvajanjem sodobnih načel arhitekturnega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja. 
Pri tem se upoštevajo načela kakovostnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave, urejanjem 
odprtih, predvsem javnih površin in s kakovostnim oblikovanjem ter z racionalno rabo prostora in ureditvami za racionalno rabo energije.

(3) Pri načrtovanju prostorskega razvoja in urejanja podeželskih naselij se zagotavlja upoštevanje tradicionalne strukture 
ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo silhuet in robov kot delov kulturne krajine ter spodbuja notranji razvoj 
zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov. Nove kmetije se praviloma gradijo na robu vasi, opuščeni objekti 
v vasi se preurejajo za potrebe stanovanj ali turistične ponudbe in drugih dopolnilnih dejavnosti.

(4) Razvoj naselij se prilagaja reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom, smerem komunikacij in morfologiji 
obstoječe zazidave. Na ravninskih predelih se naselja zaokrožujejo na način, da se ohrani vizualna podoba s tipologijo strnjenih vasi.

(5) Z zelenimi prehodi se prepreči nezaželeno zraščanje posameznih naselij.

2.7 Usmeritve za razvoj v krajini

2.7.1 Razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire

30. člen
(zasnova prostorskega razvoja kmetijstva)

(1) Občina bo na svojem območju spodbujala vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev poseljenosti, ohranitev 
kmetijske proizvodnje in zagotavljanje primernih pogojev za kmetije. Ohranjala bo kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim 
potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in spodbujala kmetijsko rabo zemljišč, s katero se bodo ohranjale 
kakovostne kulturne krajine. Kmetijska zemljišča v občini se razvrščajo v skupine glede na ustreznost teh zemljišč za kmetijsko 
pridelavo. Zasnova kmetijskih površin opredeljuje najboljša in druga kmetijska zemljišča. Pri nadaljnjem razvoju kmetijstva v občini 
bo potrebno zagotavljati prilagajanje naravnim razmeram in hkrati razvijanje novih, tržno zanimivih oblik pridelovanja hrane, s 
poudarkom na sonaravni pridelavi. Kmetijske in dopolnilne ter druge s kmetijstvom povezane dejavnosti ne smejo povzročati 
negativnih vplivov na okolje. V občini se bodo še naprej razvijale kmetijske panoge: živinoreja s poljedelstvom, sadjarstvo in 
vinogradništvo. Na območju občine se spodbuja čebelarstvo.

(2) Za izvajanje kmetijske dejavnosti so primerna vsa razpoložljiva zemljišča v občini (najboljša in druga zemljišča). Poglavitna 
dejavnost na območju občine bo tudi v prihodnje živinoreja s poljedelstvom. Pridelava grozdja in vinogradništvo se bosta še naprej 
razvijala na vinogradniških območjih. Sadjarstvo se bo razvijalo na območjih z ugodnimi razmerami za sadovnjake.

(3) V območjih ohranjanja narave ob vodotoku Božjenica, vodotoku Oplotnica južno od naselja Oplotnica in Čadramskem 
potoku, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana oziroma ogrožena biotska raznovrstnost travišč, se na priobalnih zemljiščih 
usmerja v ekstenzivno rabo in izvaja omilitvene ukrepe za ohranjanje ekstenzivnih travišč.

(4) Turizem naj postane pomembna razvojna gospodarska usmeritev občine. Razvoj sonaravnega turizma, ki temelji na 
naravnih in kulturnih kakovostih Pohorja, Podpohorskih goric in Dravinjskih goric, se spodbuja s posodabljanjem cestnega omrežja, 
z ustrezno predstavitvijo in označitvijo posameznih atraktivnih območij ter z njihovim vključevanjem v programe in aktivnosti 
ponudnikov turističnih storitev. Spodbuja se razvoj kmečkega turizma, pohodništva, kolesarstva ter ponudbo bivanja turistov v 
zidanicah na vinogradniških območjih.

31. člen
(zasnova prostorskega razvoja gozdarstva)

(1) Gozdovi so v Občini Oplotnica po površini najobsežnejša raba prostora in največji naravni sistem, saj obsegajo 44 % občine. 
Zaradi svojega obsega in prostorske razporeditve so gozdovi eden najpomembnejših tvorcev krajinske identitete. Stanje gozda zato 
vpliva na stanje celotnega prostora. Razprostranjenost gozda zaradi različnih naravnih razmer in kulturnega razvoja ni enakomerna. 
V ravninskem delu občine je območje kmetijske krajine, kjer je delež gozda najmanjši. V območju Pohorja je pas gozdnate krajine, 
kjer se prepletajo gozdovi in kmetijska raba. Gozd predstavlja enega od pomembnih naravnih obnovljivih virov, s katerim lahko ob 
primernem izkoriščanju in tehnologiji zagotavljamo ustrezno preskrbo lesnopredelovalne industrije z lesnimi surovinami, hkrati pa 
lahko zagotavljamo tudi določeno stopnjo energetske oskrbe prebivalstva. Večjih zaraščajočih površin ni, mestoma pa se pojavljajo 
potrebe za poseganje v gozdni prostor zaradi zaokroževanja kmetijskih zemljišč, v zadnjem času pa tudi zaradi urbanizacije.

Stanje gozdov v občini po kategorijah Ha  %
– Večnamenski gozdovi 1.443,21 43,6
– Gozdovi s posebnim namenom, ukrepi dovoljeni 0,00 0,0
– Gozdovi s posebnim namenom, ukrepi niso dovoljeni 0,00 0,0
– Varovalni gozdovi 0,00 0,0
Skupaj površina gozda 1.442,21 43,6
Celotna površina občine 3.313,66 100,0
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Najpomembnejše funkcije gozdnega prostora so lesno-proizvodna, biotopska in hidrološka. Ekološke funkcije na 1. stopnji 
poudarjenosti so na površini 7 ha. Socialne funkcije na 1. stopnji poudarjenosti pa se ne pojavljajo. Lesno-proizvodna funkcija 
1. stopnje poudarjenosti je izražena na večini gozdov v občini.

(2) Najpomembnejši cilji v okviru prostorskega razvoja gozdov v občini so:
– povečanje sonaravne lesne proizvodnje;
– zagotoviti ohranitev prepoznavnih značilnosti na območju občine za katero je značilno prepletanje kmetijskih površin in 

gozda;
– ohranitev biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot;
– zagotavljanje krajinsko ekološke pestrosti v kmetijski krajini;
– ohranjanje vloge gozda pri varstvu naravnih virov.
Zaradi velike gozdnatosti občine se ne spodbuja povečanja gozdnih površin. Ocenjuje se, da bo gozdnatost v občini v 

prihodnje stabilna, vendar se bo gozdni rob kljub temu spreminjal, na eni strani zaradi zaokroževanja kmetijskih zemljišč, na drugi 
strani pa zaradi lokalnega zaraščanja manj primernih ali razdrobljenih parcel.

(3) Usmeritve za presojo posegov v gozd in gozdni prostor:
– v večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi 

dovolijo le v izjemni primerih – ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, 
ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora;

– v osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni in gozdnati krajini je dopustno na račun gozda osnovati le travne in 
v določenih primerih vodne površine;

– v kmetijski krajini z zelo malo gozdov (pod 25 %) so le izjemoma dopustni posegi v prostor, še posebno v primeru 
nameravanih posegov v večje gozdne površine in predvidenih popolnih odstranitev gozdnih površin katerekoli velikosti. V primeru 
neobhodnih posegov v gozdove si je v teh območjih potrebno prizadevati za osnovanje nadomestnih gozdnih površin;

– umeščanje elektroenergetskih objektov in naprav v prostor naj 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;

– nove stanovanjske in industrijske objekte naj se praviloma načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda od 
obstoječega gozdnega roba. Pri tem se odmik določi v odvisnosti od posameznih lokacij in sestojev, ki so ali se bodo v času razvili 
na posamezni lokaciji. Odmik je potreben razen zagotavljanja funkcij gozdov tudi zaradi zagotovitve varnosti objektov.

32. člen
(zasnova prostorskega razvoja pridobivanja mineralnih surovin)

(1) Pridobivanje mineralnih surovin bo še nadalje organizirano s ciljem, da se zagotovi uravnotežena oskrba z mineralnimi 
surovinami v občini ter ob tem upoštevajo okoljski in naravovarstveni cilji ter cilji varstva prepoznavnosti prostora.

(2) V občini se ohranja pridobivalni prostor Brezje pri Oplotnici (tehnični kamen – dolomit) in pridobivalni prostor Obrovnik 
(naravni kamen – skrilavi gnajs).

(3) Za morebitno ureditev novih pridobivalnih prostorov je potrebno zagotoviti izdelavo vsakokratnih predhodnih preveritev, 
utemeljitev in določitev ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov ter za sprotno in končno sanacijo. Raziskovanje mineralnih 
surovin je dopustno na celotnem območju občine. V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih 
območjih bo občina pretehtala ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje 
mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

33. člen
(zasnova prostorskega razvoja upravljanja z vodami)

(1) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč je potrebno upoštevati:
– da je prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, treba umeščati izven območij, kjer je voda stalno ali občasno 

prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
– da se z ureditvami ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi;
– da se ohranjajo retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihova ponovna vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je 

izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin 
in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda;

– da se premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je zagotovljena varnost in da se 
ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.

(2) Za pripravo prostorskih aktov občine s področja upravljanja z vodami, ki izhajajo iz SPRS, je potrebno upoštevati naslednja 
obvezna izhodišča:

– vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo 
v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. V okviru priprave prostorskih 
aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in porečjih. Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove 
dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih, erozijskih plazovitih območjih se ne načrtuje 
prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, se 
prepuščajo naravni dinamiki;

– za zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in 
spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, se dejavnosti umešča na območja 
najmanjše ranljivosti ter s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Poselitev 
se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Problem vodooskrbe 
se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih, zato se na taka območja umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine 
vode oziroma je večja poraba iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena;

– med rekreacijska območja na vodah z ustrezno kvaliteto se lahko uvrsti območja, kjer je mogoče urediti dostop brez 
spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine. Spodbuja se izraba 
celinskih voda za rekreacijske dejavnosti, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, še posebej 
na zavarovanem območju in posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

(3) Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke 
in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: vodno 
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zemljišče). Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke 
spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 
Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga 
je poplavila voda zaradi posega v prostor. Pri vodotokih, ki potekajo v nasipih, je za mejo vodnega zemljišča šteti spodnji rob 
visokovodnega nasipa na zračni strani. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. 
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od 
meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Površinske vode se po pomenu, ki 
ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. Vsi vodotoki na območju Občine Oplotnica spadajo med vodotoke 2. reda.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa Zakon o vodah:
– gradnjo objektov javne infrastrukture,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
– 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 varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja,
– izvajanju nalog policije.
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 ne spreminja namembnosti in velikosti objekta.
(5) Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati tudi določbe Zakona o vodah, ki pravijo, da so na vodnem in priobalnem 

zemljišču 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.
Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
– odlagati in pretovarjati snovi v trdi, tekoči ali plinasti obliki,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanin ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov.
(6) Pri pripravi prostorskega akta je potrebno upoštevati varstvena območja po Zakonu o vodah, in sicer:
– vodovarstvena območja,
– območja kopalnih voda.
Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je potrebno pri načrtovanju dosledno 

upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06) ter omejitve in pogoje iz 
veljavnega predpisa.

(7) Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno 
prelije izven vodnega zemljišča. Na takem območju so v skladu z Zakonom o vodah prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v 
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, 
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(8) Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije 
vode. Na erozijskem območju je v skladu z Zakonom o vodah prepovedano:

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijskih moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer OPN Občine 

Oplotnica,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(9) Za plazljivo območje je v skladu z Zakonom o vodah potrebno določiti zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke 

sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne 
sme segati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem 
območju je prepovedano:

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(10) Za plazovito območje se določijo zemljišča, kjer redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstaja velika nevarnost, 

da se pojavijo. Na plazovitih območjih je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz 
ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

(11) V skladu z Zakonom o vodah je na priobalnih zemljiščih prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(12) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s 

področja varstva okolja.
(13) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno predvideti v skladu z Zakonom o vodah, in sicer na tak 

način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike. Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih 
območjih naselij skrbi lokalna skupnost.
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(14) Vsa območja, kjer nastajajo odpadne vode, je potrebno opremiti s kanalizacijskim omrežjem, ki naj bo načrtovano v 
ločenem sistemu. Kanalizacijsko omrežje mora biti zaključeno z ustrezno čistilno napravo. Vse odpadne vode morajo biti obvezno 
priključene na javni kanalizacijski sistem, kolikor ta obstaja, oziroma morajo zagotoviti priključek takoj, ko je to mogoče.

2.7.2 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih

34. člen
(splošne usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih)

Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti je treba ohranjati krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora, s 
katero bodo ohranjene najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti. Poleg zgodovinsko pogojenega razvoja, ki je 
zabeležen v narodovem spominu, je pomembno varovati tudi naravne sestavine prostora ter tradicionalno ekstenzivno kmetijsko 
rabo.

35. člen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

(1) Za prepoznavnost prostora so bistvenega pomena objekti kulturne dediščine poleg tega pa tudi osamele kmetije 
(stanovanjski in gospodarski objekti z ohišnicami, po navadi sadovnjaki), mlini, žage, kozolci (predvsem skupine kozolcev) ter 
lovske koče in lovske opazovalnice. Usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin je treba vključiti v prostorske, razvojne in 
sektorske programe za zagotavljanje ustreznega razvoja kulturne krajine, pa tudi druge kulturne dediščine.

36. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno 
uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega 
prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik in prostorski potencial.

(2) Za doseganje trajnostnega razvoja, ki posebej obravnava nacionalne identitete in kulture, je potrebno povezovanje 
naslednjih ukrepov:

– uveljaviti kulturo v njeni celosti, to je etičnih, socialnih, gospodarskih in političnih razsežnostih, vzpostavljenih skozi 
zgodovinski razvoj, in jo odpirati sodobnemu svetu;

– razvijati kulturno raznolikost in nacionalno identiteto kot sintezo kulturnih ciljev in smotrov;
– razvijati zavest, da je kultura zgodovinski temelj nacionalne identitete in sodobna evropska prepoznavnost slovenske države 

kot kohezivnost različnih kulturnih identitet, od nacionalne do lokalnih, od univerzalne do individualnih;
– krepiti skupni slovenski kulturni prostor ter ohranjati in razvijati slovenski jezik;
– vzpostaviti spodbudno okolje za ustvarjalnost in večjo dostopnost kulturnih dobrin ter odpirati medijski prostor;
– celostno ohranjati in razvijati kulturno dediščino in jo povezovati s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, saj mora družba 

našega časa prevzeti odgovornost do kulturne dediščine in v tem izpolniti svoj moralni dolg do prihodnjih generacij;
– vzpostavljati ustrezno kulturno okolje, v katerem uspeva na znanje oprto gospodarstvo;
– tesneje povezovati kulturo in znanost pri razvoju Slovenije in prenašati dosežke in presežke v gospodarstvo, kar je temelj 

družbenega blagostanja;
– tesneje povezovati kulturo, znanost in izobraževanje z namenom dviga kakovosti proučevanja in poučevanja in s tem 

podpirati nadarjenost in razvijati ustvarjalnost vsakega posameznika;
– spodbujati vlaganja in razvijati javno in zasebno partnerstvo v kulturi;
– poudarjati etične opredelitve, pomembne za posameznika in družbo, pri načrtovanju različnih področij; etika mora 

sousmerjati odločitve, ki bodo vplivale na izrabo kulturnih in naravnih virov, prostora in živega sveta.
(3) Poglavitni cilji na področju kulture in kulturnih dejavnosti so osnova za zagotavljanje uresničevanja javnega interesa za 

kulturo:
– zagotavljanje pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete;
– pojmovanje kulture kot kategorije (prostorskega) razvoja;
– zagotavljanje optimalnega delovanja javne infrastrukture na področju kulture;
– zagotavljanje varstva kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada;
– zagotavljanje varstva kulturnih dobrin pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Na področju knjige je potrebno:
– spodbuditi razvoj knjigarniške mreže;
– spodbujanje prednostne skrbi za knjigarne kot kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu.
(5) Pri splošnih knjižnicah se zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost odraža v zahtevi po 

spodbujanju razvoja knjižnične mreže. V javni interes na področju knjižnične dejavnosti tako sodijo:
– zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva (osrednja knjižnica in lokalna mreža);
– razvoj mreže do osrednje knjižnice do izposojevališč (v lastni občini) in krajevnih knjižnicah (v drugih občinah, glede na 

državno mrežo);
– zagotovitev ustreznih prostorov osrednje knjižnice v središču občine;
– zagotovitev mreže postajališč premičnih zbirk (bibliobusa ali klasičnih premičnih zbirk) v krajih z manj kot 1500 prebivalci 

in več kot 4 km oddaljenosti od najbližje knjižnice;
– zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za pridobivanje informacij, neformalno izobraževanje in smotrno izrabo 

prostega časa v knjižnici ter v zvezi s tem;
– optimalna ponudba knjižničnega gradiva in dostop do njega;
– ponudba informacij in storitev (klasičnih in elektronskih), ki izpolnjujejo večino kulturnih, izobraževalnih, informacijskih in 

socialnih potreb lokalnega okolja;
– bralna kultura, informacijska pismenost in podpora vseživljenjskemu učenju:
– dostop do urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije;
– dostop do interneta in informacijskih virov lokalne in državne uprave (e-uprava);
– hitre komunikacije.
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37. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih 
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski 
načrt Občine Oplotnica.

(2) Ohranjanje naravnih kakovosti je potrebno zagotavljati na celotnem območju občine, predvsem pa na območjih ohranjanja 
narave:

– zavarovano območje narave: 

Ident. št. Ime Status Stanje – sprememba Uradna objava
312 Partovec, ribnik in gozd okoli 

ribnika
Naravni spomenik Odlok o razglasitvi 

naravnih znamenitosti 
in nepremičnin 
kulturnih ter 
zgodovinskih 
spomenikov na 
območju Občine 
Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, 
št. 21/92)

455 Oplotnica-park Spomenik oblikovane 
narave

428 Pučnikov dob v Dobrovi pri 
Prihovi št. 5

Naravni spomenik

425 Ložakov dob v Partovcu pri 
Markečici

Naravni spomenik

422 Trije stari dobi pri Čadramu Naravni spomenik
406 Lipa pri cerkvi sv. Barbare v 

Markečici/Malahorni
Naravni spomenik Napačno vrisana točka ZO – 

upošteva se koordinate NV 6221
391 Lipa pri cerkvi sv. Marije na 

Prihovi
Naravni spomenik

378 Vaška lipa v Malahorni Naravni spomenik
371 Lipa pri gostilni Zimrajh, Brezje 

št. 13
Naravni spomenik

Za zavarovana območja se upošteva varstveni režim navedenega odloka.
– naravne vrednote:

Iden. št. Ime Kratka oznaka Zvrsti Pomen GKY GKX Opombe Grafika
6131 Oplotnica-

potok
Levi pritok 
Dravinje od izvira 
do Podgrada

GEOMORF,
HIDR

državni 530905 143914 Območje

6136 Partovec Ribnik in gozd 
okoli ribnika, 
jugovzhodno od 
Oplotnice

BOT, ZOOL, 
EKOS

lokalni 536150 135800 Območje

6197 Malahorna-lipa Vaška lipa v 
Malahorni, 
jugovzhodno od 
Oplotnice

DREV lokalni 533926 136814 Popravek 
na dejanske 
koordinate 
drevesa

Točka

6221 Sv. Barbara-
lipa

Cerkvena lipa pri 
cerkvi Sv. Barbare

DREV lokalni 533534 135799 Popravek 
na dejanske 
koordinate 
drevesa

Točka

6237 Čadram-dobi Trije dobi pri 
Čadramu, 
vzhodno od 
Oplotnice

DREV
državni

535862 137769 Popravek 
na dejanske 
koordinate 
drevesa, izris 
sloja dreves

Točka
535831 137788

535842 137771
535861 137745

6240 Ložakov dob Dob v Partovcu, 
jugovzhodno od 
Oplotnice

DREV državni 535210 136600

Točka 6243 Pučnikov dob Dob v Dobrovi, 
jugovzhodno od 
Oplotnice

DREV državni 536820 135710 Točka

7097 Oplotnica-
mokrotni 
travnik

Mokrotni travnik 
pri Oplotnici

EKOS, ZOOL lokalni 535620 137909 Izrisan 
poligon, v OPN 
opredeljeno 
kot stavbno 
zemljišče, 
predvideni 
izravnalni ukrepi

Točka
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Iden. št. Ime Kratka oznaka Zvrsti Pomen GKY GKX Opombe Grafika
7098 Božjenica- 

potok
Potok in dolina 
Božjenice, 
desnega pritoka 
Oplotnice

EKOS, HIDR lokalni 531971 140087 Izrisan poligon. 
Sprememba 
imena in kratke 
oznake

Območje

7329 Lačna Gora- 
nahajališče 
kamnin

Nahajališče 
različnih 
metamorfnih 
kamnin in 
mineralov na 
Lačni Gori v 
nelegalnem kopu 
Leva

GEOL lokalni 534358 139988 Popravek iz 
točke v poligon, 
nove koordinate

Točka

– izbrisane naravne vrednote oziroma naravne vrednote, ki so predlagane za izbris:

Ident. št. Ime Zvrsti Pomen GKY GKX Opombe Status NV
6209 Prihova-lipa DREV lokalni 537830 136580 Drevo ne zadostuje 

kriterijem
Izbris- interni predlog 
ZRSVN

6203 Obravjekova lipa DREV lokalni 533260 140470 Drevesa ni več Izbrisana
6168 Čadram-lipa 2 DREV lokalni 535370 138160 Drevesa ni več Izbrisana
7096 Čadram-lipa 3 DREV lokalni 535785 138477 Drevesa ni več izbrisana

– ekološko pomembna območja:

Ident. št. EPO Kratka oznaka
41200 Pohorje Obsežno in kompleksno gorsko območje, ki je del Centralnih Alp. Edino naše gorovje na silikatni 

geološki podlagi. Ekološki sistemi so specifični ter specializirani. Velika raznolikost habitatnih 
tipov (travišča, bukovi in smrekovi gozdovi, ruševje, barjanska smrekovja, aktivna visoka ter 
prehodna barja, potoki) ter redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. 

43400 Oplotnica Območje je ekološki koridor v smeri severozahod-jugovzhod in povezuje alpsko in panonsko 
biogeografsko območje. Naravovarstveno pomembna sta potoka. Naravovarstveno pomembna 
sta potoka Oplotnica in Čadramski potok s pritoki in dobro ohranjeno grmovno in drevesno 
zarastjo v ozkih dolinah (Božjenica, Breznica, Gračanica), nižinski del z ohranjenimi hrastovimi 
in gabrovimi gozdovi (gozdni rezervat Partovec z ribnikom) ter delno ohranjena termofilna 
travišča na vinogradniškem območju in vlažnimi travniki v nižinskem delu. Na območju so 
prisotni mednarodno pomembni habitatni tipi ter habitati ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

– posebna varstvena območja (Natura 2000): 

Območje Tip območja SDF ID Skupina Površina (v ha)
Pohorje pPOO, POO SI3000270 pPSCI, SAC 170,49
Vitanje-Oplotnica pPOO SI3000311 pPSCI 293,14

2.7.3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter območja in objekti za potrebe obrambe

38. člen
(obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na poplavnih območjih potokov Oplotnica, Čadramski potok in Gračanica se dejavnosti in posegi v prostor temu dejstvu 
prilagodijo.

(2) Na poplavnih, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese 
sprožijo.

(3) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepušča naravni dinamiki.
(4) Občina spada v VII. cono potresne ogroženosti, v štajersko-goriško seizmogeno območje (F). Projektni pospešek je 

0,125 g. Objekti morajo biti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.
(5) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali:
– pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
– pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,
– pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz objektov,
– dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce do in okrog objektov,
– vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov.
(6) Za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom je potrebno upoštevati ukrepe, določene s predpisi s področja zagotavljanja 

požarne varnosti:
– določiti način izpolnjevanja gradbenih zahtev za zagotovitev požarne varnosti pri načrtovanju stavb;
– določiti zahteve za odmike med objekti in protipožarne ločitve za preprečevanje širjenja požara;
– določiti skupne količine vode potrebno za gašenje požarov v naseljih na obravnavanem področju, ki jih je potrebno zagotoviti 

iz javnega hidrantnega omrežja ali na druge predpisane načine;
– določiti zahteve za intervencijske poti in dovoze do objektov ter predpisane postavitvene površine za gasilce okrog objektov.
(7) Na območju občine se za potrebe obrambe opredeli sledeča območja:
– za pokop večjega števila ljudi se opredeli kmetijske površine neposredno ob pokopališčih v Čadramu in Prihovi,
– za pokop živalskih kadavrov se opredeli površine neposredno ob večjih živinorejskih obratih in farmah v primeru, če jih ni 

možno odvažati v zato namenjene kafilerije,



Stran 3024 / Št. 26 / 17. 4. 2015 Uradni list Republike Slovenije

– za deponije ruševin so opredeljeni glinokopi v Pragerskem (v Občini Slovenska Bistrica), poligon v Brinjah, kamnolom v 
Poljčanah (v Občini Poljčane) ter kamnolom Brinjeva gora. Kolikor odvozi na te lokacije ne bi bili možni, se za odlaganje ruševin 
opredeli bližje primerne nepozidane površine ob glavnih prometnicah zunaj mej vseh strnjenih naselij v občini, prednostno na 
drugih kmetijskih površinah, ki ležijo izven poplavnih območij in izven območij kulturne in naravne dediščine;

– za zbirna mesta za prejem pomoči se opredeli primerne javne objekte, ploščadi in športna igrišča v vseh strnjenih naseljih 
v občini, prednostno pa kulturne in športne dvorane ter večje skladiščne objekte;

– kot zbirna mesta za evakuacijo ljudi se opredeli športno dvorana Milenij, OŠ Oplotnica ter RTC Trije kralji-šotorišče.
(8) Na območju Občine Oplotnice ni območij in objektov za potrebe obrambe.

2.7.4 Območja infrastrukturnih prostorskih ureditev

39. člen
(usmeritve za umeščanje prometne infrastrukture)

(1) Trase prometnic je treba načrtovati čimbolj racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih, tako da se čim manj 
prizadene enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora. 
Čimbolj se je treba izogibati območij in objektov kulturne dediščine in drugih območij in prvin, pomembnih za prepoznavnost, 
ter območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma posebnih varstvenih območij.

(2) Ureditve ob prometnicah, kot so oblikovanje brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov, morajo 
biti izvedene ob upoštevanju krajinski vzorcev območij, prek katerih potekajo trase.

40. člen
(usmeritve za umeščanje komunale, energetske in telekomunikacijske infrastrukture)

(1) Linijske infrastrukturne objekte je treba načrtovati čimbolj racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih, ki naj v 
čim manjši meri prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v 
vidnem dojemanju prostora. Čimbolj se je treba izogibati območij kulturne dediščine in drugih območij in prvin, pomembnih za 
prepoznavnost, ter naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma posebnih varstvenih 
območij.

(2) Novi energetski in telekomunikacijski infrastrukturni vodi se praviloma izvedejo podzemno, prav tako se podzemno 
izvedejo obstoječi vodi v naseljih in njihovih delih, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, 
ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave 
in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.

(3) Zaradi tehnološkega razvoja se v bližnji prihodnosti pričakuje povečanje števila novih komunikacijskih tehnologij, ki 
bodo temeljile na brezžičnem prenosu podatkov in bodo za svoje delovanje potrebovale zračne povezave, antene in oddajnike. 
Za vse tovrstne nove objekte in tehnologije je treba zagotoviti določitev mikrolokacij, ki niso v vidnem stiku s poselitvijo in s 
turističnimi točkami ter območji. Zato bi bilo treba v postopkih za dokončno umestitev tovrstnih objektov v prostor pretehtati 
možnosti za določitev vidno manj problematičnih lokacij oziroma mikrolokacij, na katerih ti objekti in naprave ne bodo povzročali 
obremenjevanja prebivalcev z elektromagnetnim sevanjem.

(4) Na območjih kulturne dediščine se komunalni in drugi infrastrukturni vodi praviloma izvedejo podzemno (razen, če gre 
za poseg na arheološko najdišče in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg ni možen). Večji objekti infrastrukture se 
umeščajo izven pomembnejših prostorskih vizur na kulturne spomenike in njihovo ambientalno okolje oziroma vplivno območje.

(5) Pri umeščanju čistilnih naprav se upošteva naslednja merila:
1. njihova lokacija naj bo praviloma odmaknjena od območij stanovanj, mešanih območij in območij družbene infrastrukture;
2. njihova lokacija naj bo praviloma vezana na vodotok, ki je sposoben prevzeti predvidene količine očiščene odpadne vode;
3. njihova lokacija naj bo dobro dostopna, zlasti kadar se do čistilne naprave dovažajo vsebine greznic ali če se odpadno 

blato s čistilne naprave odvaža na drugo lokacijo.

2.8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

41. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega občinskega prostorskega načrta se določijo območja naslednjih namenskih rab zemljišč:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča,

ki se delijo še na podrobnejše namenske rabe.
(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in strokovnih podlag, v katerih 

so utemeljene potrebe po zagotavljanju teh zemljišč in predvideni obseg ter lokacija teh zemljišč. Obstoječa stavbna zemljišča v 
naseljih in izven njih se redefinirajo v skladu z dejansko rabo, načrtovanim razvojem ter predpisi s področja načrtovanja prostora, 
varstva človekovega zdravja, varstva pred naravnimi nesrečami ipd.

(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu, 
upoštevajoč tudi podatke o dejanski rabi zemljišča in o stavbnih zemljiščih za širitev naselij.

(4) Gozdna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in podatkov ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo (evidenca dejanske rabe kmetijskih zemljišč).

(5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem prostorskem aktu, dejanski rabi zemljišč ter 
veljavnih katastrskih podatkov in letalskih posnetkov (DOF).
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2.9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

42. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

V izvedbenem delu tega občinskega prostorskega načrta so določeni prostorski izvedbeni pogoji za naselja, za območje 
razpršene poselitve in razpršene gradnje ter za odprt prostor po različnih enotah urejanja prostora, ki so določene glede na 
tipologijo gradnje. PIP določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora 
(DIP), lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za priključevanje objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi merila in 
pogoji za gradnjo objektov zunaj območij stavbnih zemljišč ter za pripravo podrobnih prostorskih načrtov.

3. IZVEDBENI DEL

43. člen
(splošne določbe)

(1) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa splošne prostorske izvedbene pogoje, prostorske izvedbene pogoje 
za posamezna območja podrobnejše namenske rabe (Priloga 1) in prostorske izvedbene pogoje za posamezne enote urejanja 
prostora (Priloga 2).

(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa dopustno izrabo za posamezna območja namenske rabe.

3.1 Enote urejanja prostora, namenska raba prostora in dopustna izraba prostora

44. člen
(splošna določila o enotah urejanja prostora)

(1) Območje občine se deli na enote urejanja prostora (EUP). Te EUP so določene:
– za naselja oziroma dele naselij: Božje, Čadram, Dobrova pri Prihovi, Dobriška vas, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Lačna Gora, 

Malahorna, Markečica, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec in Zgornje Grušovje;
– območja izven naselij (območja razpršene poselitve in območja krajine);
– posamezne prostorske ureditve izven naselij.
(2) Za posamezno EUP veljajo:
– splošni prostorski izvedbeni pogoji za urejanje prostora, ki so navedeni v tem odloku,
– prostorsko izvedbeni pogoji (PIP), ki so opredeljeni za posamezne vrste podrobne namenske rabe in so navedeni v 

preglednicah v Prilogi 1,
– posebni PIP, ki se nanašajo na posamezno EUP in so navedeni v preglednicah v Prilogi 2,
– EUP, v kateri je predviden občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), je dodatno označena z oznako OPPN. Zanje do 

sprejema OPPN veljajo PIP za območja predvidenih podrobnih prostorskih načrtov (usmeritve za izdelavo OPPN in dovoljeni 
posegi do sprejetja OPPN).

45. člen
(splošna določila o namenski in podrobnejši namenski rabi prostora ter tipologiji gradnje)

(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč – območja mineralnih surovin, ostala območja.
(2) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe.
(3) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe, ki so 

predstavljene v spodnji preglednici, so podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so v Prilogi 1.
(4) Javne površine oziroma javno dobro so tiste površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. To so območja z namensko 

rabo: prometne površine (PC, PO), območja trgov (CU, SS, SK) ter tista igrišča, ki so javna (ZS).
Preglednica 1: Prikaz kategorij namenske rabe prostora na območju občine.

OBMOČJA OSNOVNE
NAMENSKE RABE 

OBMOČJA PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE 

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S- OBMOČJA STANOVANJ 
SS- stanovanjske površine 
SK- površine podeželskega naselja 
SB- stanovanjske površine za posebne namene
C- OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 
CU- osrednja območja centralnih dejavnosti 
CD- druga območja centralnih dejavnosti 
I- OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
IG- gospodarske cone 
IK- površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
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B- POSEBNA OBMOČJA 
BT- površine za turizem 
Z- OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 
ZS- površine za oddih, rekreacijo in šport 
ZP- parki
ZK- pokopališča 
ZD- druge zelene površine
P- OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
PC- površine cest 
PO- ostale prometne površine 
O- OBMOČJE OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
A- POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
Av- površine vinogradniških kleti

OBMOČJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ 

K1- NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
K2- DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ G- GOZDNA ZEMLJIŠČA 
OBMOČJA VODA VC- POVRŠINSKE VODE 
OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ LN- OBMOČJA NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA

46. člen
(pomen izrazov)

(1) Parcela, namenjena gradnji (gradbena parcela), je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, 
na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma 
je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti (NEO) so objekti, ki izpolnjujejo pogoje uredbe, ki razvršča objekte glede na zahtevnost.

47. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o dopustni izrabi prostora)

Dopustna izraba prostora ni določena.

3.2 PIP glede dopustnih dejavnosti, lege, velikosti in oblikovanja objektov in ureditev ter PIP glede parcelacije

48. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o dopustnih dejavnostih)

Prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so v Prilogi 1. Dopustne 
dejavnosti so v preglednicah opredeljene na podlagi predpisov, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več 
kategorij iz predpisov.

Preglednica 2: Pojasnilo povezav med poimenovanjem dopustnih dejavnosti, uporabljenim v tem odloku, in Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08).

Poimenovanje dopustnih dejavnosti v tem odloku Dejavnosti, navedene v Uredbi o standardni klasifikaciji 
dejavnosti

Kmetijstvo A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
Rudarstvo B rudarstvo
Proizvodne dejavnosti C predelovalne dejavnosti 
Energetika D oskrba z električno energijo, plinom in paro 
Oskrba z vodo, čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z 
odpadki

E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki 

Trgovina ter
storitvene dejavnosti 

F gradbeništvo
G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 

Promet in skladiščenje H promet in skladiščenje 
Gostinstvo in turizem I gostinstvo
Poslovne dejavnosti J informacijske in komunikacijske

K finančne in zavarovalniške dejavnosti dejavnosti
L poslovanje z nepremičninami
M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

Dejavnosti javne uprave O dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnosti obvezne 
socialne varnosti 

Izobraževanje P izobraževanje 
Zdravstvo in socialno varstvo Q zdravstvo in socialno varstvo 
Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
Druge dejavnosti S druge dejavnosti

T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; 
proizvodnja za lastno rabo
U dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
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Na območjih stanovanj se na objektih, v katerih se (na dan uveljavitve tega prostorskega načrta) izvaja dopustna nestanovanjska 
raba, dovoli novogradnja v obsegu prilagoditve objekta nujnim tehničnim zahtevam za ohranitev izvajanja dejavnosti.

49. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov)

Prostorski izvedbeni pogoji glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov so podrobno opredeljeni v 
preglednicah, ki so v Prilogi 1.

50. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji glede vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, glede gradnje, postavitve in oblikovanja so 
podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so v Prilogi 1.

(2) Vrsto enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih je dovoljeno graditi v posamezni prostorski enoti, določa ta odlok.
(3) Če gre v prostorski enoti za preplet dejavnosti oziroma namenske rabe, je pri posameznem tipu objekta oziroma dejavnosti 

dovoljeno graditi le tiste vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so za posamezne dejavnosti oziroma namenske rabe navedeni 
v Prilogi 1.

(4) Začasni objekt sezonskega turističnega značaja se lahko postavi na zemljiščih, ki so prometno dostopna, priključeni 
morajo biti na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Lahko se postavi samo v središčih naselij, ob objektih, namenjenih turistični 
dejavnosti in na območjih za športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb 
na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih.

(5) Začasni objekt, namenjen skladiščenju, se lahko postavi samo na območjih prireditev za časa prireditve, pri opravljanju 
dejavnosti sezonskega značaja, v območjih proizvodnih dejavnostih in območjih prometnih terminalov.

(6) Vadbeni objekt se lahko postavi samo na območjih, ki so za tak objekt predvidena v OPN.
(7) Kamp, ki je po dimenzijah začasni nezahtevni oziroma enostavni objekt, je lahko urejen samo na stavbnem zemljišču, ki 

ima neposreden dostop z javne poti, možnost navezave na električno in vodovodno omrežje ter navezavo na sistem za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda oziroma na čistilno napravo.

(8) Pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru se lahko postavi v okviru gospodarske cone ali 
posebej opredeljenih prireditvenih površin.

(9) Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in okoliške pozidave in da vidno ne 
bo moteč v pogledih s ceste in iz objektov.

(10) V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za normalno 
funkcioniranje prostorske enote ali prečkajo prostorsko enoto, vse ob smiselnem upoštevanju pogojev za oblikovanje arhitekture, 
ureditev okolice objektov in urbane opreme.

(11) Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali taksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje, skulptura in druga 
prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, oporni zidovi, ograje, objekti javne razsvetljave, konfini, drevoredi 
in druge zasaditve se oblikujejo po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi elementi obcestnega prostora ter 
okoliške pozidave.

(12) Protihrupne bariere se na območjih naselij lahko gradijo le do višine 3 m od nivelete ceste. Gradnja protihrupnih barier 
je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravnih hrupa ali na podlagi določil OPPN.

(13) Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, 
da ne bodo vidno moteče.

(14) Postavitev kioskov za prodajo časopisov in tobačnih izdelkov je dovoljena na javnih površinah. Na območjih pokopališč 
je dovoljeno postavljati kioske, namenjene spremljajočemu programu. Druge kioske je dovoljeno postaviti le kot začasne objekte 
za čas trajanja prireditev.

(15) Gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se v primeru intervencije lahko odstrani. Za zaščito pred 
soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve. Gostinski vrtovi na javnih površinah se urejajo na podlagi posebnih 
predpisov občine.

(16) V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja spominskih obeležij.
(17) Oporne zidove in škarpe je dovoljeno graditi na vseh gradbenih parcelah na podlagi skupnih pogojev tega odloka. Oporni 

zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Praviloma naj se upoštevajo kvalitetni 
principi gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje.

(18) Ograjevanje parcel v naselju je dovoljeno.
(19) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo biti postavljene znotraj naselja. Izven 

območij naselij ni dovoljeno postavljati trajnih ali začasnih objektov, namenjenih oglaševanju (prosto stoječi oglasni panoji in 
zasloni, zasloni na pročeljih stavb in na enostavnih ter nezahtevnih objektih, začasni panoji, transparenti, baloni, praporji, zastave 
in podobno), razen če gre za postavljanje začasnih objektov, namenjenih oglaševanju v času prireditve. Objekti za oglaševanje ne 
smejo ogrožati prometne varnosti, kar velja tudi v času nameščanja oglasnih sporočil. Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni 
z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva in moč svetlobe ne sme biti moteča za 
stanovanja v soseščini.

(20) Čebelnjaki so zunaj območij kmetij prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov, stacionarnih ali 
prenosnih, morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.

(21) Likovna podoba nezahtevnih in enostavnih objektov naj izhaja iz krajevno tradicionalnih značilnosti. Nezahtevni in 
enostavni objekti, ki pripadajo osnovnemu objektu, morajo biti praviloma oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega 
objekta. Strehe pomožnih objektov morajo biti enake kot nad osnovno stavbo, če se s tem doseže skladnost pozidave na gradbeni 
parceli. Strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru pohodne strehe (terase), v primeru 
steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov za osebna vozila, garaž, drvarnic ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na 
gradbeni parceli taka streha bolj primerna. Strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna. Če je pomožni objekt 
prosto stoječ, mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice. Vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe. Postavitev pomožnega 
objekta ne sme ovirati manipulacije na dvorišču ali zmanjšati minimalnih potrebnih površin za parkiranje.

(22) Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine, morajo biti v naselju ali delu 
naselja oblikovani enotno. V prostor morajo biti umeščeni tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja 
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infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš. Na objektih in območjih stavbne dediščine 
reklame niso dovoljene. Nadstrešnice, izveski in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino.

(23) Montažni začasni objekti morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, locirani stran od javnih prometnih površin 
oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas v območjih strnjenih naselij.

(24) Na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov dopustne raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da 
raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo 
v prejšnje stanje.

(25) Na območjih, varovanih po predpisih kulturne dediščine, so dopustne naslednje vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:
– majhna stavba (objekt za lastne potrebe v kulturnovarstvenih smernicah):

– drvarnica – imeti mora podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, dvokapno streho z naklonom 40–45 stopinj, 
opečno kritino – izjemoma, če ne vpliva na varovane lastnosti enote, so možna tudi odstopanja;

– garaža – prvenstveno je treba zagotavljati njihovo vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske) oziroma 
v obliki nadkritih parkirnih mest;

– lopa – možna le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše – potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v 
prostor, biti mora lesena;

– nadstrešek – možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora;
– rezervoar – potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, načeloma naj bo omejen z neizstopajočo živo 

mejo;
– uta oziroma senčnica – potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena;
– ograja – naj bo iz naravnih materialov ali žična, ki je lahko prepletena z živo mejo;

– pomožni infrastrukturni objekti:
– cestni objekti: avtobusno postajališče – na območju celotne občine izven mesta naj bo izdelana celostna podoba 

postajališč in druge opreme;
– energetski objekti:

– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje – v območjih kulturne dediščine jih je potrebno speljati 
podzemno, razen če gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo po oziroma izjemoma ob robovih naselja, 
gozda, cest ...;

– ločilno oziroma krmilno mesto – naj bo neopazno, umaknjeno na rob;
– transformatorska postaja – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine, če to ni možno naj bo čimbolj 

neopazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante;
– relejna hišica – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine;
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine;
– fotovoltaične elektrarne – na objekte kulturne dediščine se načeloma ne postavlja elementov, še zlasti na vedutno 

izpostavljenih lokacijah; možnosti so na notranjih dvoriščih, vendar je potrebno za vsak primer oceno primernosti določati posebej;
– telekomunikacijski objekti:

– sekundarno telekomunikacijsko omrežje in bazne postaje – praviloma naj se izogibajo objektom in območjem kulturne 
dediščine. Če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem robu. Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če 
to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njihovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oziroma 
drogov za bazne postaje v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo;

– komunalni objekti:
– objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem – izogibati se je potrebno objektom in območjem kulturne dediščine, 

če je postavitev neizogibna, naj bo črpališče na neizpostavljenem mestu, obdanem z živico;
– mala tipska čistilna naprava – območje postavitve ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, 

umaknjen na ne izpostavljeno mesto;
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti:

– čebelnjak – sledijo naj tradicionalnemu vzoru;
– gnojišče, gnojna jama – ograda ne sme presegati 1,3 m, locirano je lahko le v okviru domačije, v neposredni bližini hleva;
– gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras;
– gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati celostno podobo učnih tabel;
– gozdna žičnica – naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine;
– kašča – sledijo naj tradicionalnemu vzoru;
– kozolec – dopustna je postavitev regionalno značilnih kozolcev: toplar, nizki toplar, enojni kozolec, vzporedni enojni 

kozolec; zaželeno je predvsem ohranjanje obstoječih;
– kmečka lopa – postavitev možna le v okviru kmečkega gospodarstva;
– silos – možen samo v horizontalni obliki in to le v okviru kmečkega gospodarstva;
– skedenj – dopustna je postavitev regionalno značilnih skednjev;

– začasni objekti:
– začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine lahko načrtujejo le v okviru priprave 

celostnega urejanja določenega območja;
– začasni objekti za prireditve se smejo postaviti za omejen čas trajanja prireditve;
– začasni objekti za skladiščenje naj se ne postavljajo v območja kulturne dediščine;

– vadbeni objekti:
– dopustni so le v sklopu obstoječih učno-vzgojnih objektov;
– montažnih napihljivih šotorov naj se ne postavlja v območja kulturne dediščine;

– spominska obeležja:
– pred postavitvijo spominskih obeležij v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve in 

preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino;
– urbana oprema – v območjih kulturne dediščine je treba urbano opremo načrtovati celostno:

– čakalnice in kolesarnice naj bodo prilagojene okolju in celostni podobi urbane opreme (postajališča, ekološki otoki ipd.);
– objekt za oglaševanje – na območju kulturne dediščine postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi naj 

se za krajevna obvestila uporablja lesene table pritrjene na posamezen vaški objekt;
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– transparent – na območju kulturne dediščine postavljanje transparentov načeloma ni dovoljeno;
– skulptura – enako kot za spominska obeležja;
– večnamenski kioski – v območjih kulturne dediščine niso dopustni – v ta namen se lahko uporablja obstoječe opuščene 

objekte kulturne dediščine;
– vodnjaki – enako kot za spominska obeležja.

51. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o vrstah dopustnih gradenj)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji glede vrste dopustnih gradenj so podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so v Prilogi 1.
(2) Dopustne gradnje se določajo skladno s predpisi o graditvi objektov.
(3) Gradnja novih objektov se dovoli na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji, podanimi za posamezno 

podrobnejšo namensko rabo in enoto urejanja prostora.
(4) Dozidave in nadzidave obstoječih stavb se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % osnovnega objekta oziroma dozidava 

upošteva velikost sosednjih objektov.
(5) Rekonstrukcija obstoječih objektov se dovoli na tistih območjih, kjer je to skladno s pogoji, podanimi za posamezno 

podrobnejšo namensko rabo in enoto urejanja prostora. Rekonstruiranje objektov, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne 
dediščine, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pristojne organizacije za področje varstva kulturne dediščine.

(6) Vzdrževanje obstoječih objektov: za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih, legalno zgrajenih objektih, se štejejo dela, 
s katerimi se omogoča njihova normalna uporaba tako, da se ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost in namembnost 
obstoječih objektov in se z njimi ne posega v konstrukcijske elemente objekta. Pri vzdrževanju je treba ohraniti oziroma zagotoviti 
prvotne kakovostne fasadne elemente.

(7) Odstranitev objektov se dovoli na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji, podanimi za posamezno 
enoto urejanja prostora.

(8) Spremembe namembnosti in rabe objektov so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja. 
Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi bistveno ogrožale sedanjo namembnost ter negativno vplivale na obstoječo funkcijo 
naselja. Dopustne so spremembe funkcije stavb za potrebe razvoja naselja (z upoštevanjem drugih meril in pogojev tega odloka). 
Ne glede na to sprememba namembnosti mlinov in žag ni dovoljena, razen za potrebe hidroelektrarn, s tem da ostane pretežni 
del objekta po namembnosti nespremenjen.

(9) V vseh območjih je dovoljena gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, 
distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, podzemnega elektroenergetskega omrežja ter omrežja 
javne razsvetljave. Gradnja prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter 
komunikacijskih omrežij je dovoljena le pod posebnimi pogoji, ki so navedeni v poglavju Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(10) Novogradnje, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih stavb so dovoljene v skladu z osnovno 
namembnostjo območja, če so izpolnjene zahteve osvetlitve in osončenja objektov, če velikost zemljišča ustreza normativnim 
pogojem za novo dejavnost, če so parkirna mesta zagotovljena na gradbeni parceli oziroma v okviru javnih parkirnih površin in če 
gradnja nima negativnih vplivov na okolje.

(11) Prenove kvalitetnih objektov imajo načeloma prednost pred novogradnjami.
(12) Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, prenove, nadgradnje objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, 

energetske in okoljske infrastrukture, ki je v javnem interesu in ki bo zagotavljala ustrezno raven oskrbe stanovalcev in drugih 
uporabnikov.

(13) Razpršena gradnja – obstoječi objekti na nestavbnih zemljiščih (skladno z evidenco stanja v prostoru – kataster stavb): 
dovoljena je rekonstrukcija, prenova in redno vzdrževanje, priključitev na omrežja komunalne infrastrukture – če je objekt take 
narave. Pri oblikovni sanaciji se upošteva pogoje oblikovanja, ki veljajo za območja razpršene poselitve. Sprememba namembnosti 
objektov ni dopustna.

(14) V objekte kulturne dediščine se posega skladno s PIP glede varovanja kulturne dediščine. Ne glede na določbe prejšnjih 
odstavkov tega člena, velja v območjih, varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, da se v primeru neskladja 
posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno EUP s prostorskimi izvedbenimi pogoji za varstvo kulturne dediščine 
obvezno upošteva prostorske izvedbene pogoje glede celostnega varstva kulturne dediščine.

52. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o legi objektov)

(1) Zagotavljajo se odmik od mej sosednjih zemljišč ob upoštevanju pogojev:
– najbolj izpostavljeni deli novih stavb (nad terenom in pod njim) morajo biti, razen v primeru gradnje v nizu, od meje sosednjih 

gradbenih parcel oddaljene najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m;
– nezahtevni in enostavni objekti kot zunanje ureditve objektov v nivoju terena se lahko gradijo od meje sosednjih gradbenih 

parcel oddaljene najmanj 1,0 m oziroma ob soglasju mejašev do meje;
– na območjih IG morajo biti nove stavbe od meje sosednjih gradbenih parcel oddaljene najmanj 5,0 m;
– če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je potrebno predložiti soglasje mejašev;
– gradnja objekta do meje gradbene parcele je dopustna ob soglasju mejašev in kadar: gre za tipologijo gradnje v strnjenem 

nizu ali gruči ali kadar je način gradnje ob meji zemljišča parcele značilen za naselje ali del naselja ali kadar gre za koncept 
tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja pa ne slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici;

– ograje se lahko postavi do posestne meje;
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču;
– objekt, ki se postavi ob posestno mejo, mora imeti odvodnjavanje s strehe zagotovljeno na gradbeni parceli, na kateri stoji.
(2) Zagotavljajo se odmik od javnih zemljišč ob upoštevanju pogojev:
– nove stavbe in pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti od cestnega sveta javnih cest oddaljene v skladu s 

cestnoprometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste;
– odstopanje od teh določil je možno v soglasju z upravljavci cest ter takrat, kadar stavbe sledijo obstoječi razpoznavni 

gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine;
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– za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine, da 
le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev.

(3) Zagotavljajo se medsebojni odmiki med objekti ob upoštevanju pogojev:
– od obstoječih stavb morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, 

sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.

53. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o velikosti in oblikovanju objektov)

(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam 
v okolici po stavbnih volumnih, višini, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega 
prostora, urbani opremi in drugih oblikovnih značilnosti prostora.

(2) Izjema so kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN za posamezno zaključeno prostorsko 
enoto.

(3) Vsi objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
(4) Gabariti: pri določanju višine objektov je treba upoštevati tudi pretežno višino tradicionalnih oziroma drugih kakovostnih 

okoliških objektov v prostorski enoti, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe prostorske enote. Novi objekti, 
dozidave in nadzidave naj se po višini čimbolj približajo gabaritom obstoječe zazidave. Izjema so enote urejanja prostora, v katerih 
so posebej dovoljeni višinski poudarki oziroma višji gabariti od obstoječih.

(5) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi v prostorski enoti. 
Kritine naj bodo temnih barv (sive do grafitno sive, rjave ali opečne barve) in ne smejo biti reflektirajoče, razen če je za posamezno 
EUP drugače določeno. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki 
ne smejo biti višje od osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Sončni zbiralniki ne smejo presegati 
slemena streh. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč 
vzorec smer slemena prečno na plastnice.

(6) Fasade: pri oblikovanju fasad je treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v prostorski 
enoti glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, 
ograje, fasadna dekoracija in podobno ter barve oziroma drugo (struktura, materiali).

(7) Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni 
poudarki v močnejših barvnih tonih tudi drugih (predvsem pa) toplih barv. Prepovedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone, npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra. Barva fasade 
mora biti usklajena z barvo strehe in stavbnega pohištva. Niso dopustne poslikave fasad in podobno, izjeme so sakralni objekti, 
gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov.

(8) Ob javnih površinah se zagotovi glavna fasada stavbe, ki se oblikuje glede na pomen in značaj javnega prostora. Zadnje 
fasade objektov in servisne manipulacijske površine se načeloma (če je to možno urediti drugje na gradbeni parceli) ne urejajo ob 
javnih površinah, kot so pomembnejše ceste in ulice ter parki, trgi, igrišča.

(9) V enotah kulturne dediščine, kjer so posamezni objekti kulturne dediščine (npr. stavbna dediščina, memorialna dediščina), 
gradnje ne smejo zmanjšati ali prizadeti varovane vrednote (npr. prostorska pojavnost objekta stavbne dediščine). Prostornine ter 
višinski in tlorisni gabariti se morajo pri gradnjah novega objekta oziroma dozidavah ali nadzidavah obstoječih objektov prilagajati 
varovanim objektom kulturne dediščine.

(10) Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov so opredeljeni v preglednicah, ki so v prilogi 2.
(11) Ob vseh stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih se protiprašno uredi parkirišče za osebna vozila z najmanj:
– na stanovanjsko enoto 1 PM za stanovalce + 0,3 PM za obiskovalce;

(12) Ob kmetijskih objektih se uredi zadostno manipulacijsko površino za vso kmetijsko mehanizacijo, izven dvorišča s pokrito 
ali odkrito površino za njeno hrambo.

(13) Ob objektih z oskrbno, gostinsko in servisno dejavnostjo in ob drugih javnih objektih se protiprašno uredi parkirišča za 
osebna vozila z najmanj:

– trgovine 1 PM / 30 m2 prodajne površine + 1 PM / 2 zaposlena,
– gostilne 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena;
– gostilne s prenočišči 1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev;
– poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine + 1 PM / 2 zaposlena,
– prostori za kulturo, razvedrilo fitnes, rekreacijo in wellnes 1 PM / 30 m2 neto površine + 1 PM / 2 zaposlena,
– domovi za ostarele 1 PM / 5 postelj,
– vrtci, šole 2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena,
– športna igrišča 1 PM / 250 m2 površine igrišč,
– zdravstveni prostori 1 PM / 30 m2 neto površine + 1 PM / 2 zaposlena,
– prireditveni prostori 1 PM / 5 sedežev.

(14) Parkirišča iz prejšnje točke je možno zagotoviti tudi v razumni oddaljenosti od mesta dejavnosti, če neposredno ob objektu 
ni prostorskih možnosti. To velja predvsem za dejavnosti znotraj obstoječe strnjene pozidave (npr. vaška jedra).

54. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o oblikovanju okolice objektov)

(1) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone 
drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici javnih 
objektov je prepovedano uporabljati visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

(2) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva obstoječa konfiguracija terena. Na posamezni parceli so dovoljeni nasipi in 
vkopi do največ 3,0 m.
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(3) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu 
na mejah območja urejanja.

(4) Dostopne poti in gospodarske površine se izoblikujejo po terenu. Zasebni dovozi se primerno utrdijo.
(5) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo 

pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material 
ter urediti okolico.

(6) Urejanje območij zelenih površin in zelenih površin v sklopu drugih namenskih rab je treba izvajati na osnovi projektne 
dokumentacije. Upoštevati in zagotoviti je treba:

– značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,
– oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
– programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, 

starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
– trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje voda,
– ustrezne rastiščne pogoje za obstoječo in načrtovano vegetacijo.
(7) Območja zelenih površin ZS, ZP, ZK in ZD je potrebno komunalno opremiti razen tistih drugih zelenih površin (ZD), ki 

lahko služijo svojemu namenu brez komunalne opreme.
(8) Urejanje in vzdrževanje odprtih površin je dovoljeno v skladu z osnovno namembnostjo območja.

55. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o zasaditvah)

(1) Na območjih kmetijskih zemljišč je treba obstoječa drevesa in živice v čim večji meri ohranjati. Na območju naselja 
se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Za izvajanje gradbenih del v vplivnem območju dreves je treba izdelati načrt 
zavarovanja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je treba nadomestiti ob 
upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo, ali pa zasaditev izvajati skladno z zasaditvenim načrtom 
v okviru posameznih prostorskih ureditev.

(2) Minimalni pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječe in načrtovane vegetacije so:
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje 

tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana odprtina za prehajanje zraka in vode je 3,0 m² na drevo. Ta površina ne 
sme biti povozna;

– obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2,0 m;
– gradbišča ni dopustno organizirati na vplivnem območju obstoječih dreves; kolikor to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev 

ni izvedljivo, je treba z načrtom zavarovanja predvideti ustrezne varnostne ukrepe.
(3) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba 

nadomestiti.
(4) Zasaditve površin v javni rabi morajo vključevati drevesno in grmovno vegetacijo.
Minimalni pogoji so:
– parkirišča: 1 visokodebelno drevo z višino krošnje na najmanj 2,5 m na 10 parkirnih mest;
– ob vpadnicah se zasadijo drevoredi. Praviloma se zasajajo obojestranski drevoredi, enostranski pa le v primeru, ko zaradi 

prostorske utesnjenosti to ni mogoče;
– zasaditve javnih površin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi ali soliterji.
(5) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene 

zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo lokalno klimo, zmrzal in sušo ter sol. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih, ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin;
– pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni 

ali škodljivce;
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija;
– uporaba eksotičnih vrst je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih 

objektih posebnega pomena.
(6) Območje nezazidane gradbene parcele je treba, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji 

meri tlakovati s propustnimi materiali. Načrtovati je treba prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike ali meteorno kanalizacijo.

(7) V primeru zelo obsežnih tlakovanih površin je treba zagotoviti predhodno preveritev vplivov na vodni režim na podlagi 
hidrološko-hidravličnega izračuna.

56. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o parcelacijah)

(1) Pri določitvi gradbenih parcel je treba upoštevati:
– položaj, namembnost in velikost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih parcel;
– urbanistične zahteve (dostop do javne ceste in do vseh objektov na gradbeni parceli, parkirne površine, utrjene površine 

ob objektih in funkcionalno zelenje);
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihove vzdrževanje;
– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave; prezračevanje – proste površine, 

interventne poti);
– minimalne odmike od posestnih meja.
(2) Najmanjša velikost gradbene parcele se določi skladno s pogoji:
– za prosto stoječo stanovanjsko stavbo mora biti najmanj 400 m2, razen na območju razpršene poselitve, kjer minimalna 

velikost parcele ni določena;
– za strnjeno stanovanjsko gradnjo najmanj 250 m2 za en objekt v nizu;
– za stanovanjska območja višje gostote ter druga območja, kjer je dopustna gradnja večjih objektov, se parcela namenjena 

gradnji določi glede na ostale pogoje, ki jih določa odlok.
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(3) Za kmetije in kmetijske objekte se poleg pogojev iz prve alineje tega člena velikost gradbene parcele določi še ob 
upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora 
(tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije) in vitalnosti kmetije.

(4) Pri stavbah v območjih centralnih dejavnosti in v posebnih območjih se poleg pogojev iz prve alineje tega člena velikost 
gradbenih parcel določi še na osnovi oblikovanosti terena in programa dejavnosti za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja.

(5) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo 
na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju gradbene parcele 
ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po svoji velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne gradbene parcele.

(6) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami 
izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

(7) Širina gradbene parcele na strani, ki meji na javni prostor, naj se prilagaja tipični širini v posameznem naselju.
(8) Parcela namenjena gradnji mora biti v celoti vključena v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

3.3 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

57. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji o priključevanju objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi 
in tehničnimi normativi.

(2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne 
infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.

(3) Vodi gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih 
zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Na takih odsekih mora biti med lastnikom zemljišča 
in upravljavcem gospodarske javne infrastrukture sklenjena služnostna pogodba, ki slednjemu izkaže pravico do gradnje in 
vzdrževanja.

(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi gospodarske javne infrastrukture praviloma potekati v 
skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kota križanja in varnostih odmikov med vodi gospodarske 
javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.

(5) Vsi vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo potekati oziroma biti umeščeni v prostor tako, da je možno 
priključevanje vseh objektov znotraj posameznega območja urejanja prostora in da sta omogočeni njihova nemotena obratovanje 
in vzdrževanje.

(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(7) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov javne gospodarske infrastrukture je treba v okviru območja predvidenega 

posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali 
drugih razlogov neustrezni.

(8) Vode gospodarske javne infrastrukture na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine je treba izvesti 
podzemno, razen na območjih arheološke kulturne dediščine.

(9) Površine za cestno infrastrukturo so namenjena izgradnji in urejanju objektov in naprav za promet cestnih vozil ter 
za spremljajoče objekte (pločniki, kolesarske steze, postajališča, parkirišča, počivališča, usmerjevalne table in drugi dopolnilni 
prometni objekti). Gradnja parkirišč, poti za pešce in kolesarje, zasaditve in urejanje obcestnega zelenja so dovoljene v skladu z 
določili tega odloka tudi izven prometnih površin.

(10) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega 
cevovoda ponika v okviru gradbene parcele ali odvaja z meteorno kanalizacijo v skladu s predpisi s področja varstva okolja. 
Meteorno kanalizacijo se odvaja z zadrževanjem, tako da se zmanjša hipni odtok padavin s pozidanih površin.

58. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo biti skladni z zakonskimi določili in veljavnimi 
predpisi s področja prometa.

(2) Dovoze in priključke na cestno mrežo se ureja tako, da ne ovirajo prometa. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim 
organom ali upravljavcem ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.

(3) Praviloma se slepo zaključenim cestam izogiba, nove slepo zaključene ceste pa morajo imeti na zaključku obračališča.
(4) V varovalnih pasovih obstoječih cest je gradnja novih objektov in naprav dovoljena v skladu z določili veljavnih predpisov 

in ob soglasju upravljavca ceste. Na obstoječih objektih so dovoljena investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije in dograditve 
pa s soglasjem upravljavca ceste.

(5) V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce in javno razsvetljavo, razen tam, kje zaradi prostorskih danosti 
(fizičnih ovir) to ni možno.

(6) Omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, tudi kolesarskih stez, lahko z drevoredi in urbano opremo) naj bo enostavno 
in čitljivo, na smiselnih mestih opremljeno z javnimi odprtimi prostori in dobro označeno.

59. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je treba na gradbeni parceli zagotoviti zadostne parkirne 
površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.

(2) Pri večstanovanjskih objektih je treba čim več parkirnih površin zagotavljati v kleteh objektov oziroma v podzemnih 
prostorih, s čimer se ohranja več zelenih površin ob objektih in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.

(3) Pod obstoječimi parkirnimi mesti je dovoljena gradnja podzemnih garaž. Število javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena 
za potrebe večstanovanjskih stavb se s tem ne sme zmanjšati.

(4) Parkirna mesta in garaže morajo biti razporejene in izvedene tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka v okolici. 
Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves po podrobnejših pogojih tega odloka za saditev.
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(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne 
derivate. Ograjene naj bodo z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki bodo opremljeni s peskolovi in lovilci olj.

(6) Parkirna mesta, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki 
odtekajo, je treba odstraniti na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.

(7) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v 
stanovanjskih delih naselij niso dopustna. Zgraditi jih je možno v območju prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti.

(8) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in 
zasaditev vsaj nizke vegetacije ali morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot javno površino, odprto športno igrišče, 
nadzemno parkirišče in podobno.

(9) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na 
javno cesto.

(10) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za invalidne osebe.
(11) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5 % parkirnih mest 

rezerviranih za invalidne osebe. V primeru, da je parkirnih mest v objektu manj kot 20, je treba zagotoviti 1 PM za invalidne osebe.
(12) Pri določanju parkirnih mest večstanovanjskih objektov je treba zagotoviti na vsako deseto stanovanje 1 parkirno mesto 

za invalidne osebe.

60. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne 
varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.

(2) Pri vzporednem vodenju vodovodov in kanalizacije za odvajanje odpadne vode je treba zagotoviti odmike v skladu z 
določbami Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov Občine Oplotnica. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Oplotnica sprejme Občinski svet Občine Oplotnica v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka.

(3) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na vodovodno 
omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir 
ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih 
sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

(4) Vsi objekt na območjih, na katerih vodovodno omrežje ni urejeno, morajo zagotoviti lasten sistem za oskrbo z vodo.
(5) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju 

v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Podtalni hidranti so lahko le teleskopske oziroma 
podtalne izvedbe. Hidranti morajo biti praviloma umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku 1 m od utrjenih površin.

(6) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) morajo biti umeščeni v prostor tako, da je 
zagotovljeno optimalno delovanje sistema.

(7) Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.

61. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh 
in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.

(2) Kanalizacija mora biti zgrajena v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je izveden mešan sistem kanalizacije.
(3) Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
(4) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na kanalizacijsko 

omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih 
ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli 
začasno ali trajno odvajanje komunalne odpadne vode v male čistilne naprave. Postavitev nepretočne greznice je dovoljena le na 
vodovarstvenih območjih. Male čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu 
javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(5) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, 
je treba odvajati v male čistilne naprave ali nepretočne greznice.

(6) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtalnice, 
s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz 
navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.

(7) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v 
padavinsko kanalizacijo oziroma v obstoječi mešani sistem kanalizacije.

(8) Kjer ponikanje ni možno in kanalizacija ni zgrajena, se odvajanje padavinske odpadne vode uredi v skladu z veljavno 
zakonodajo in pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja.

(9) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za 
odvodnjavanje javnih površin.

(10) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na druge gradbene 
parcele brez soglasja mejaša.

(11) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati izven vozišča; kadar to ni možno, morajo biti jaški na 
vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.

(12) Če prostorske razmere to omogočajo, morajo biti čistilne naprave umeščene v prostor tako, da bodo zadostno oddaljene 
od stanovanjskih površin ter tako, da lokacija omogoča morebitno razširitev oziroma nadgradnja čistilne naprave. Iztok iz čistilne 
naprave mora ustrezati zakonsko določenim parametrom. Čistilna naprava mora imeti urejen ustrezen dovoz za vzdrževalna 
vozila upravljavca. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do čistilne naprave je treba zagotoviti zavarovanje območja čistilne 
naprave z zaščitno ograjo.
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62. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v za to namenjenih posodah.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu 

pripada, tako da so dostopna vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno javno službo za promet in 
gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini. Zbirno mesto mora biti praviloma zaščiteno z nadstrešnico na utrjeni 
površini, z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje.

(3) Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah. 
Takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu je treba posode za zbiranje odpadkov postaviti nazaj na zbirno mesto.

(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih 
frakcij). Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene površine javnega značaja z zabojniki za ločene frakcije.

(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti 
tudi ločeno zbiranje, po pogojih upravljavca in občinskega odloka o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in 
odlaganju odpadkov.

(6) Zbiranje vseh frakcij in začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij komunalnih odpadkov in 
odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje se zbira v zbirnem centru, ki je lociran 
severno ob naselju Oplotnica.

(7) Posebne odpadke je treba skladiščiti na območjih IG, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove 
predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov.

(8) Ureditve za zbiranje odpadkov morajo biti umeščene v prostor ob upoštevanju namembnosti stičnih območij in površin. 
Njihova ureditev in oblikovanje morata biti usklajena s preostalimi ureditvami javnih odprtih površin na območju, tako da ta mesta, 
objekti in ureditve ne bodo vidno moteči.

63. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja je treba zagotoviti stabilnost cevovodov, 
varstvo ljudi in premoženja ter hkrati preprečiti škodljive vplive plinovoda na okolje in obratno. Upoštevati je treba varnostne 
odmike. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati prenosno plinovodno omrežje z omejitvami v pripadajočem nadzorovanem oziroma 
varnostnem pasu in pridobiti pogoje in soglasja operaterja. Za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni 
list RS, št. 17/14). Za poseganja v nadzorovani pas plinovoda nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02). V 5 m pasu od osi vseh 
plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja.

(2) Objekti na območju, na katerem je načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, lahko do njegove izgradnje uporabljajo lastni 
ali skupni rezervoar za utekočinjeni naftni plin. Na območjih, na katerih je po podatkih upravljavca priključitev na plinovodno omrežje 
možna, se morajo po njegov izgradnji na plinovodno omrežje priključiti vsi objekti, ki kot energent uporabljajo utekočinjeni naftni plin.

64. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 10/20 kV in manj mora biti praviloma zgrajeno v podzemnimi 
izvedbi, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je 
dovoljena le izven naselij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo. Pri tem pa 
nadzemni elektroenergetski vodi na območju naselij ne smejo potekati v vedutah z javnih površin na naravne in ustvarjene 
prostorske dominante.

(2) Gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in več je dopustna na območjih, kjer ne omejujejo namenske 
rabe prostora, določene s tem OPN.

(3) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in načrtovanih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

(4) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov, 
če rekonstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem v nobenem 
bivalnem ali drugem prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje. Izpolnjene morajo biti zahteve glede mejne vrednosti veličin 
elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.

65. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski 
kanalizaciji. Na območjih izven naselij je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Na območjih S, C, B, I je treba zagotoviti ustrezno število komunikacijskih central, da bo zagotovljena možnost prenosa 
signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.

(3) Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, je treba zgraditi osnovno kabelsko telefonsko mrežo in jo 
povezati s telefonsko centralo.

(4) Trase komunikacijskih vodov mora potrditi pristojni oddelek za prostor Občine Oplotnica.
(5) Gradnja objektov v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov RTV Slovenije, Telekoma Slovenije in ostalih 

operaterjev je dovoljena samo do tiste višine, ki ne prekinja teh povezav.
(6) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati:
– Pri načrtovanju objektov in naprav elektronskih komunikacij je treba upoštevati predpise s področja graditve objektov, 

elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
– Na območju občine je ob predhodnem soglasju lokalne skupnosti dopustno graditi bazne postaje, ki so:

– stavbe, katerih neto tlorisne površine ne presegajo 30 m2 oziroma stavbe, ki niso višje od 4 m,
– gradbeno inženirski objekti, ki niso višji od 10 m oziroma z antenskimi nosilci in elektronsko komunikacijsko opremo ne 

presegajo višine obstoječega objekta za več kot 10,
– primerno oddaljene od zgradb s stanovanji.
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– Objektov in naprav mobilne telefonije ni dovoljeno umeščati na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov.
– Samostoječe objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se v čim večji meri združujejo v obstoječe 

ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave. Kolikor to ni mogoče, je te objekte dovoljeno graditi tudi drugje na območjih 
proizvodnih dejavnosti (I), območjih kmetijskih zemljišč (K1, K2), območjih gozdnih zemljišč (G), na območjih prometnih površin 
(krožišča), območjih ostalih prometnih površin (mirujoči promet) in območjih namenske rabe BD, T, E, O, F in L.

– Objekte in naprave mobilne telefonije je na varovalnih območij, kjer se varuje posebna vrednota, dovoljeno graditi po 
predhodni pridobitvi ustreznega soglasja.

– Postavljanje samostoječih stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot 
so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.

66. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe javne gospodarske infrastrukture)

(1) Varovalni pasovi posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture znašajo na vsako stran:
– regionalne ceste 15 m, kategorizirane občinske ceste 8 m, javne poti 6 m in državne kolesarske steze 5 m, merjeno od 

zunanjega roba cestnega sveta;
– prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m ter nazivne napetosti 110 kV 15 m, 

prosto zračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV 10 m ter kabliranega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV 5 m, merjeno od osi vodov;

– prenosnega plinovoda, 65 m merjeno od osi plinovoda. Varovalni pas je tudi zemljiški pas 65 m od ograje merilno-regulacijske 
postaje in ostalih objektov prenosnega sistema, razen kompresorskih postaj. Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina 
je tudi pas 100 m od ograje kompresorske postaje. Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina pa je zemljiški pas, 
ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi;

– vodovoda, kanalizacije, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in 
od drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov 
nanje znaša 1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.

(2) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.
(3) Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje upravljavca omrežja.
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov, v katerih 

se lahko nahaja vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, 
gorljive in eksplozivne materiale.

(5) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, v primeru morebitnih odstopanj pa so potrebne 
posebne tehnične rešitve in uskladitev s pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode in javne odprte površne.

(6) Kmetijska dejavnost je omejena v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in 
več. V tem pasu je prepovedano:

– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko,
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m pod površino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(7) Varovalni pasovi za posamezna prometna omrežja in objekte znašajo za avtoceste 40 m, za hitre ceste 35 m, za glavne 

ceste 25 m, za regionalne ceste 15 m, za lokalne ceste 8 m, za javne poti 6 m in za železniške proge 200 m ter za industrijski tir 
80 m, oboje merjeno od osi skrajnih tirov.

(8) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt, 
v varovalnem pasu, izdajajo upravljavci teh objektov.

(9) Gradnja oddajnikov v razdalji 2,0 km od nadzorno merilnega sprejemnika je dovoljena le na podlagi soglasja organa, 
pristojnega za pošto in elektronske komunikacije.

67. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih predvidene javne gospodarske infrastrukture)

(1) Varovalni koridor posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture znaša:
– vzdolž nadzemnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti od 35 kV do 110 kV merjeno levo in desno od osi voda 

15 m ter 40 m za daljnovode nazivne napetosti 220 kV in 400 kV;
– vzdolž podzemnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV in 110 kV 5 m, merjeno levo in desno od osi voda;
– za elektroenergetsko razdelilno transformatorsko postajo (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP oziroma 

od meje pripadajoče prostorske enote oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se ta nahaja v sklopu drugega objekta 15 m za 
nazivni napetost 110 kV in 25 m za nazivno napetost 220 kV;

– za elektroenergetsko prosto stoječo transformatorsko postajo (TP) 5 m, merjeno od zunanje stene objekta TP;
– za plinovodno omrežje z obratovalnim tlakom 10 bar in več 5 m, merjeno levo in desno od osi voda;
– za plinovodno omrežje z obratovalnim tlakom manj kot 10 bar ter dimenzije 250 mm in več 3 m, merjeno levo in desno od 

osi voda;
– za vodovodno omrežje dimenzije 400 mm in več 3 m, merjeno levo in desno od osi voda;
– za kanalizacijsko omrežje dimenzije 1200 mm in več 5 m, merjeno levo in desno od osi voda;
– za komunikacijske oddajne sisteme območje od antene oddajnika, ki se razteza v tridimenzionalnem prostoru od antene 

glede na moč in smer delovanja oddajnika, število oddajnikov na isti lokaciji in tehnološko izvedbo. Tako je treba obravnavati vsak 
oddajnik posebej in zanj pridobiti natančne podatke o varovalnem koridorju.

(2) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena 
gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:

– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji;
– stanovanjskih objektov;
– objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva;
– objektov, v katerih se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti;
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
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(3) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več so na obstoječih objektih dovoljena 
investicijska vzdrževalna dela in gradnja pomožnih funkcionalnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).

(4) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter 
pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo 
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja v skladu z obstoječimi predpisi.

(5) Varovalni koridor za državne ceste znaša 50 m, za lokalne ceste 40 m, za javne poti 25 m, za kolesarske poti 20 m. 
Varovalni koridor se meri od zunanjega roba cestnega sveta.

(6) V varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastrukture je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo varovalnega 
koridorja. Na obstoječih objektih so dovoljena investicijska vzdrževalna dela.

(7) V varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastrukture je gradnja objektov, ki niso v skladu z namembnostjo varovalnega 
koridorja, dovoljena le pod posebnimi pogoji upravljavca omrežja oziroma njemu nadrejene ustanove v skladu s predpisi.

(8) Omejitve pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi 
zračnega prometa:

– objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz 
okoliške pokrajine za več kot 100 m.

– vsi objekti, inštalacije 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 varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

(9) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino 
vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt 
pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

3.4 Varstvo okolja, narave in kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prostorski izvedbeni 
pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

68. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja  
in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in pogoji glede varovanja zdravja)
(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so 

dovoljene s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih 
vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja 
okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje 
in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje, je potrebno pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje.

(3) Pogoj za poseganje na parcele, na katerih veljajo določeni režimi, je obvezna pridobitev soglasja službe, pristojne za 
varstvo in upravljanje varovanih objektov, prostorov, dobrin v okviru posameznega režima.

69. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so enote kulturne dediščine, varovane po predpisih s področja kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti 
in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, 
registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem 
prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine, vplivna območja 
dediščine.

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene 
vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine 
in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, nista dovoljeni:

– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta, in

– rekonstrukcija objekta.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja 

varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za 

celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorskimi izvedbenimi pogoji glede 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 
objekt in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 
viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za 
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksnejše posege 
oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je potrebno izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije 
za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim 
načrtom.
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(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja 
dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali 
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo 
prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, 
kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine.

Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorsko izvedbeni pogoji za posamezno vrsto dediščine.
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni 

detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih, cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranja se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotok itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, 

je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranja se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela 

drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni dediščini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega kleparstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. 

Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varuje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko 
poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– izkoriščati mineralne surovine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih 

oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov 

najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
V primeru, da se območje ureja z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine 

in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranja se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
Za drugo dediščino: ohranja se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 

Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano 

dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
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Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko 
izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi 
z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi 
s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo 
raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se šteje vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, 
strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi 
vsa dela, ki se jih šteje za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne 
štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka o OPN ali drugih predpisov.

(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 
soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav 
določi pristojna javna služba.

(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, 
se priporoča izvedbo predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišč/investitorja/odgovornega 
vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

70. člen
(splošni izvedbeni pogoji glede varstva vojnih grobišč)

V skladu s predpisi s področja varstva vojnih grobišč je na vojnih grobiščih prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom,
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

71. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave varstva okolja in naravnih dobrin)

Splošni pogoji:
– Na območjih varovanja narave se za vsak gradbeni poseg pridobi naravovarstveno soglasje pristojne naravovarstvene 

ustanove. Naravovarstveno soglasje je treba na območjih varovanja narave pridobiti tudi, če za gradnjo enostavnega objekta v 
skladu s predpisi s področja graditve gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave.

– Pri vseh posegih se sledi ciljem varstva okolja, ki so:
– preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
– ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
– trajnostna raba naravnih virov,
– zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
– odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 

njegovih regeneracijskih sposobnosti,
– povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
– opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

– Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti ter pri njihovem razvoju na območju vodnih zemljišč se upošteva:
– da se na priobalnih zemljiščih voda ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
– da se vodnih zemljišč ne zasipava, razen če je to sestavni del dovoljenih prostorskih ureditev po zakonu o vodah in je 

umeščanje prostorskih ureditev v javnem interesu;
– da se umešča prostorske ureditve na način, da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim, oziroma se zagotovi 

izravnalne ukrepe;
– da se rekonstrukcije obstoječih objektov izvede le pod pogojem, da se razmere glede stanja voda in varstva pred 

škodljivim delovanjem voda izboljšuje;
– da se ohranja retencijske sposobnosti območij in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavljanje tam, kjer je to možno;
– da se ohranja načrtovano in obstoječo rabo voda ter varstvena območja po predpisih o vodah;
– da se ohranja značilnosti vodnih zemljišč kot biotopa in pomembne vidne sestavine prostora ter s tem prispeva h krepitvi 

prepoznavnosti krajine;
– da se zagotavlja ekosistemsko vlogo in kontinuiteto površinskih voda (življenjski prostor zavarovanih in ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst, prehodnost živalskim in rastlinskim vrstam na območju površinskih voda in podobno);
– da se pri načrtovanju prostorskih ureditev vodna zemljišča obravnava kot potencialno območje kulturne dediščine.

72. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo zraka)

(1) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik meriti nivo onesnaženosti in izvesti 
ustrezno zaščito ali sanacijo. Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne 
cirkulacije zraka.

(2) Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva prometa na podnebne spremembe morajo imeti vsa načrtovana zaposlitvena 
območja in večja stanovanjska območja povezavo z javnim potniškim prometom.
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73. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo voda)

(1) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično 
analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.

(2) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske 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 določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da 
ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov.

(3) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala 
prevodna sposobnost struge vodotoka.

(4) Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je potrebno pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. Pri posegih na 
vodovarstvena območja je potrebno upoštevati državne in občinske predpise, ki se nanašajo na ta območja.

(5) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju 
vodnih virov. Na območju občine je eno z odlokom zaščiteno vodovarstveno območje – občinski nivo (območje vodnega vira 
Brinjeva Gora, ID območja 426, režim 3: Odlok o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče, Uradni 
list RS, št. 49/02).

(6) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne službe 
za upravljanje in varstvo voda.

(7) Pri načrtovanju aktivnosti – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč 5 m od meje vodnega 
zemljišča na vodotokih 2. reda, razen v primerih, ki jih določajo predpisi o vodah.

74. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo tal)

(1) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih ta ter ga uporabiti za 
rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

(2) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela izvedena na način, ki onemogoča izliv v 
vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

75. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb)

(1) Za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami se:
– na vseh območjih, še zlasti na ogroženih in varstvenih območjih po predpisih o vodah, razvoj načrtuje v skladu z omejitvami 

za blažitev naravnih in preprečevanjem drugih nesreč ter za varstvo voda,
– območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepušča naravni dinamiki. v ogroženih 

območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem 
povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora.

(2) Odvajanje padavinskih voda se predvidi na tak način, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok vode. Ustrezna 
rešitev mora zagotoviti zadrževanje in postopno odvajanje padavinske vode. Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih 
voda skrbi lokalna skupnost.

(3) Pri gradnji je potrebno upoštevati geološke, seizmološke, hidrološke in druge geotehnične razmere na območju, da se 
prepreči ogrožanje zdravja in življenj ljudi.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen 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 varstvu voda pred onesnaženjem, in
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(5) Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, 

geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na 
vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih zemljišče sega na vodah 2. reda pet metrov od meje vodnega zemljišča.

76. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja)

(1) Pri vseh dejavnostih se upošteva zdravstvene in higienske zahteve v zvezi z varstvom pred hrupom, kakovostjo zraka 
in kvaliteto bivanja. Proizvodne dejavnosti se praviloma umešča v proizvodna območja z oznako podrobne namenske rabe IG.

(2) Funkcionalno oviranim osebam se omogoči dostop do vseh funkcij in dejavnosti javnega značaja ter do njihovih bivališč.
(3) Za omejevanje svetlobnega onesnaževanja se zagotovi izvajanje ukrepov z v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,109/07 in 62/10), ki so:
– letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo cest in razsvetljavo javnih površin, ki 

jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 
44,5 kWh,

– za razsvetljavo, ki je vir svetlobe na javnih površina naselja, se uporablja svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva 
navzgor, je enak 0 %;

– za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika se uporablja svetilke, katerih delež svetlobnega toka, 
ki seva navzgor, ne presega 5 %, če:

– je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W,
– povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx, in
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– je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s hitrostjo, 
ki ne presega 30 km/h;

– znotraj strnjenega naselja pripravljavec razsvetljave fasade zagotovi, da svetlost osvetljenega dela fasad, izračunana kot 
povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2;

– upravljavec razsvetljave kulturnega spomenika zagotovi, da svetlost osvetljenega dela kulturnega spomenika, izračunana 
kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela kulturnega spomenika, ne presega 1 cd/m2;

– če kulturnega spomenika tehnično ni mogoče osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4. člena Uredbe, se 
svetlobne snope svetilk usmeri tako, da je zunanji rob osvetljene površine kulturnega spomenika najmanj 1 m pod strešnim 
napuščem, če je kulturni spomenik stavba, ali 1 m pod najvišjim robom spomenika, če je kulturni spomenik nepokrit objekt. Mimo 
fasade kulturnega spomenika gre lahko največ 10 % svetlobnega toka;

– pri načrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave se izbere tehnične rešitve in upošteva dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, 
da svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzročajo preseganja mejnih vrednosti, določenih v 4. do 17. členu uredbe. V projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se upošteva vse pogoje in ukrepe iz 20. člena uredbe;

– upravljavec razsvetljave v strnjenih naseljih zagotovi in izvaja monitoring svetlobnega onesnaževanja v skladu z določbami 
21. do 24. člena uredbe;

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja opravljajo 
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(4) V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) sta 
določeni I. in II. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje 
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje 
objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter 
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju 
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske 
dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju,

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. 
II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, 
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje.

– V varovane koridorje virov elektromagnetnega sevanja ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori. Minimalni 
odmiki od virov elektromagnetnega sevanja segajo od sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal v odvisnosti od nazivne napetosti 
in vrste (tipa) daljnovoda, in sicer za:

– nadzemni daljnovod nazivne napetosti 400 kV:
– ipsilon: 46 m na vsako stran osi
– sod: 42 m na vsako stran osi

– nadzemni daljnovod nazivne napetosti 220 kV:
– jelka: 24 m na vsako stran osi
– sod: 18 m na vsako stran osi

– nadzemni daljnovod nazivne napetosti 110 kV:
– jelka: 14 m na vsako stran osi
– portal: 14 m na vsako stran osi
– sod: 11 m na vsako stran osi
– donau: 14 m na vsako stran osi

– zunanjo ograjo razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV: 15 m.
(5) V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) 

glede dopustnih mejnih vrednosti za električno in magnetno polje v okolici novih in rekonstruiranih prenosnih daljnovodov, je 
potrebno znotraj elektroenergetskega koridorja daljnovodov spremeniti obstoječa nezazidana I. območja varstva pred sevanjem 
v II. območja varstva pred sevanjem (če pa obstajajo samo II. območja, jih je potrebno ohraniti). Znotraj omenjenega pasu je 
potrebno tako spremeniti osnovno namensko rabo prostora kolikor je ta pozidana in trenutno definirana kot območje stanovanj, 
bolnišnic, zdravilišč, okrepčevalnic, turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, območje objektov vzgojno-varstvenega 
in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in 
rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim 
dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti ter tisti predeli območja 
namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju. Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj varovalnega 
pasu je: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni 
ali servisni dejavnosti ipd.

(6) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) za 
podrobno namensko rabo prostora na območju poselitve določijo štiri stopnje varstva pred hrupom. Upoštevajo se mejne in kritične 
vrednosti, ki jih določajo predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju za posamezno stopnjo varstva pred hrupom:

– I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred 
hrupom, razen površin na naslednjih območjih:

– na območju prometne infrastrukture z oznako PC,
– na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti z oznako G.

Mirno območje na prostem je območje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano območje v skladu s predpisi s področja 
ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju, ter območij pomembnih cest v širini 1000 m od sredine ceste.

– II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben 
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:

– na posebnem območju: površine za turizem z oznako BT,
– na območju stanovanjskih površin z oznako SS,

in na območju počitniških hiš; na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva 
pred hrupom mora biti območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem 
veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. varstva 
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pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih 
razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.

– III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg 
v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:

– na območju površin razpršene poselitve z oznako A,
– na območju površin podeželskega naselja z oznako SK,
– na območju centralnih površin z oznako CU, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnosti ter bivanju 

ter na območju drugih centralnih dejavnosti z oznako CD,
– na območju zelenih površin s površinami za rekreacijo in šport z oznako ZS, parkov z oznako ZP in pokopališča z oznako ZK,
– na območju voda: površinske vode z oznako VC razen površin na mirnem območju na prostem, na katerih so dopustni 

posegi v okolje, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa.
– IV. stopnja varstva pred hrupom za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe 

prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone z oznako IG,
– na območju prometne infrastrukture: površine cest z oznako PC,
– na območju okoljske infrastrukture z oznako O,
– na območju kmetijskih zemljišč z oznakama K1 in K2, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov z oznako G za vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda 

kot zemljišča, razen na mirnem območju na prostem.
(7) Meje III. in IV. območja varstva pred hrupom na posameznem območju poselitve so določene na podlagi meja med območji 

podrobne namenske rabe prostora kot so prikazane v grafičnem delu izvedbenega dela OPN.
(8) V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju razvrsti na posameznem območju poselitve območja 

varstva pred hrupom v II. območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve minister, pristojen za okolje, na podlagi 
pobude občine, če iz dokumentacije, priložene k pobudi, sledi, da so izpolnjene zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu s to 
uredbo veljajo za takšno območje varstva pred hrupom.

(9) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
občinskega upravnega organa.

(10) Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(11) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite na območjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev posegov.
(12) V času izvajanja OPN bo občina spremljala stanja okolja s stališča človekovega zdravja po posameznih segmentih s 

sledečimi kazalci:
– zrak: število virov onesnaženja zraka; število zavezancev za prve meritve emisij; stopnja onesnaženosti zraka, povprečni 

dnevni letni promet,
– hrup: povprečni dnevni letni promet (osebni in tovorni promet); število območij, namenjenih industrijskim in gospodarskim 

dejavnostim; število zavezancev za prve meritve hrupa,
– voda: število in delež prebivalcev, priključenih na javno vodovodno omrežje; število in delež prebivalcev, priključenih na 

kanalizacijsko omrežje oziroma na čistilno napravo; kapaciteta in učinkovitost čistilnih naprav za komunalne odpadne vode; delež 
prebivalcev, priključenih na pretočne greznice; kakovost pitne in količine načrpane pitne vode iz vodnih virov,

– odpadki: količine ločeno zbranih odpadkov na prebivalca; število zbiralnic in zbirnih centrov na območju občine; delež 
saniranih divjih odlagališč,

– elektromagnetno sevanje (EMS): število objektov z varovanimi prostori v vplivnem pasu virov EMS navedenih v četrtem 
odstavku tega člena, število virov EMS.

77. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za zagotavljanje ustreznega osončenja)

Minimalno osončenje vsaj enega bivalnega prostora v stanovanjskih objektih mora biti vsaj 2 uri na dan zimskega solsticija 
(21. decembra).

78. člen
(splošni izvedbeni pogoji glede zaščite pred požarom)

Varstvo pred požarom se zagotavlja s sledečimi ukrepi:
– kjer je mogoče, se z gradnjo zankastega cestnega in drugih infrastrukturnih omrežij ter posodabljanjem in rednim 

vzdrževanjem poveča dostopnost gasilcev in tako izboljša požarno varnost tudi v razpršenih naseljih,
– zagotovi se potrebne odmike novih objektov od parcelnih mej in med objekti ter predpisane protipožarne ločitve z namenom 

preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, če so ti manjši, pa nadomestne protipožarne ukrepe,
– viri vode za gašenje so hidranti na vodovodnem omrežju, ki ima zadosten tlak, 3–6 barov, naravni vodotoki z zadostnim 

pretokom in zadrževalniki tekoče ali podtalne vode (tolmuni, mlake),
– zagotovi se pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja iz stanovanjskih, proizvodnih, poslovnih in javnih objektov na 

bližnje prometne in nepozidane površine,
– zagotovi se neovirane in varne dovoze, dostope in delovne površine za intervencijska vozila za gašenje in reševanje iz 

stavb, prednostno na prometne in bližnje nepozidane površine.

79. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede zaščite pred erozijo)

(1) Zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode, prekrivajo znaten del občine. 
Na erozijsko ogroženih območjih je prepovedano:

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
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– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(2) Za poseg v območja, ki glede na Opozorilno karto erozije (Uredba o Načrtih upravljana voda za vodni območji Donave in 

Jadranskega morja, Uradni list RS, št. 61/11, kartografska priloga 55) spadajo v erozijsko ogrožena območja – območja zahtevnih 
zaščitnih ukrepov, se izdela elaborat erozijske ogroženosti ter pridobi vodno soglasje. V primeru, da ministrstvo, pristojno za vode, 
lokalna skupnost ali katerikoli drug zainteresiran subjekt na podlagi opozorilne karte za območje Občine Oplotnica pripravi karte 
erozijske nevarnosti oziroma karte erozijske ogroženosti (zemljišče na ogroženem območju razvrsti v razrede glede na stopnjo 
ogroženosti), se upošteva le-te.

80. člen
(splošni izvedbeni pogoji glede zaščite pred poplavami)

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih 
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so 
sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja 
prostora opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri 
načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za 
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo 
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba 
posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati 
celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v 
prostor oziroma sočasno z njo.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in 
ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in 
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, 
pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja 
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte 
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.

(6) Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

81. člen
(splošni izvedbeni pogoji glede potresne varnosti)

Objekti morajo biti projektirani in grajeni potresno varno glede na stopnjo potresne nevarnosti. Območje občine spada v 
območje potresne nevarnosti VII. stopnje po EMS lestvici, potresni pospešek pa znaša 0,125 g.

82. člen
(prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov)

(1) Enote urejanja prostora, za katere se predpiše način urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN): 

Zap. št. Ime enote 
urejanja prostora

Ime naselja Podrobna namenska raba prostora Namen

1 BRE3 Brezje pri Oplotnici Vodne površine (VC) Ureditev ribnikov
2 ČAD8 Čadram Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) Poslovna cona Čadram
3 ČAD9 Čadram Površine nadzemnega pridobivalnega 

prostora (LN)
Kamnolom

 4 KOR4 Koritno Najboljša kmetijska zemljišča Ureditev hleva za krave 
molznice

 5 OPL5 Oplotnica Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) Grajski kompleks v 
Oplotnici

6 OPL27 Oplotnica Površine za turizem (BT) Turistično območje
7 OPL43 Oplotnica Površine za turizem (BT) Turistično območje
8 ZGR4 Zgornje Grušovje Najboljša kmetijska zemljišča Ureditev govedorejskega 

hleva

(2) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več občinskih podrobnih prostorskih načrtov, pri čemer je 
treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi 
zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.

(3) Če se izdela občinski podrobni prostorski načrt samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje OPPN in sočasno z delom občinskega 
podrobnega prostorskega načrta sprejeti za celotno območje tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture 
ter izdelati program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni 
občinski podrobni prostorski načrt.
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(4) Meje in podrobnejši namen (če je v skladu s predpisano podrobno namensko rabo prostora) na območju občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov, ki so prikazani v grafičnih prikazih OPN, se v fazi njegove priprave lahko prilagodijo podrobnim 
programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Meje OPPN se lahko 
spremenijo pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da občinski svet 
sprejme akt, s katerim ugotavlja splošni interes v zvezi s spremembo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(5) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, so pred 
sprejetjem OPPN, na obstoječih gradbenih parcelah dopustni naslednji posegi:

– investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– odstranitve obstoječih objektov,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni 

rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN.
(6) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo lastniki parcele vzdrževati v urejenem stanju. Lahko jim določijo takšno začasno 

rabo, ki ne bo funkcionalno ali vizualno moteča za celotno območje.
(7) Posebni pogoji za EUP ČAD8:
– Na območju EUP ČAD8 se nahaja naravna vrednota (NV 7097 Oplotnica – mokrotni travnik), ki je območje zavarovanih 

vrst metuljev. Investitor v postopku priprave OPPN zagotovi nadomestne habitate zavarovanih vrst metuljev.
– Nadomestne habitate se zagotovi na obstoječih ali nekdanjih mokrotnih travnikih, če se izvede renaturacija z naslednjimi 

usmeritvami:
– nična obtežba s hranili ter košnja vsaj dvakrat letno,
– dosajevanje ustrezne travne mešanice, ki ni kultivar in vsebuje semena zdravilne strašnice (Sangisorba officinalis),
– morebitno izboljšanje higroloških razmer na predlaganih zemljiščih.

– Ustrezen habitat je potrebno vzpostaviti na nadomestnih zemljiščih preden bo obstoječi travnik oziroma naravna vrednota 
podvržena dejanski spremembi oziroma pred izvedbo kakršnih koli del na območju naravne vrednote.

– Habitat je potrebno locirati znotraj migracijskega dosega zavarovanih vrst metuljev.
– V postopek priprave OPPN je potrebno vključiti Zavod za varstvo narave RS in Ministrstvo pristojno za kmetijstvo.
(8) Posebni pogoji za EUP ČAD9:
– po končanem izkoriščanju mineralnih surovin je potrebno spremeniti namensko rabo nazaj v gozdno;
– na območja naj se ne dovaža kakršnekoli druge odpadne materiale in odpadne snovi;
– vse začasne in druge objekte se po končanem izkoriščanju odstrani, na območju pridobivalnega prostora je potrebno izvajati 

sprotno sanacijo, po opustitvi izkoriščanja je potrebno izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo območja.
(9) Po realizaciji sprejetih OPPN v EUP KOR4 (Odlok o OPPN za hlev s pripadajočimi objekti in objekti in infrastrukturo na 

parc. št. 254, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno (Uradni list RS, št. 31/13)) ter v EUP ZGR4 (Odlok o OPPN za hlev s pripadajočimi 
objekti in objekti in infrastrukturo na parc. št. 223/1 k.o. Zgornje Grušovje (Uradni list RS, št. 47/13)). Območje se s spremembo in 
dopolnitvijo OPN opredeli s podrobno namensko rabi IK. Območje se nadalje ureja s PIP za podrobno namensko rabo prostora IK.

(10) Ribniki Brezje v EUP BRE3: Prostorska ureditev je namenjena ribogojstvu in rekreaciji. Predvidena programska zasnova 
obsega večji ribnik v osrednjem in južnem delu območja, namenjen vzgoji rib, manjši ribnik kot usedalni bazen v severnem delu 
območja, večnamenski objekt s sanitarijami, kuhinjo in klubskimi prostori, otroško igrišče, igrišče za odbojko, manjše nadstreške 
za piknike, namenjene zaključenim družbam in parkirišče za osebna vozila s predvidenimi 10 parkirnimi mesti. Pri pripravi OPPN 
so, kolikor se pokaže potreba, možna manjša odstopanja od programske zasnove.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

83. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih aktov in izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana –  prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za 

območje Občine Oplotnica, spremembe in dopolnitve 2009,
– Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, 

št. 29/89),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za celotno območje Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za celotno območje Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/12).

84. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred sprejetjem tega odloka)

Upravni postopki v zvezi s posegi v prostor, začeti pred začetkom veljavnosti tega odloka, se dokončajo skladno z določbami 
takrat veljavnih prostorskih aktov.

85. člen
(veljavnost občinskega prostorskega načrta)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tekstualni in grafični del odloka je na vpogled na sedežu Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica.

Št. 3.3/2015
Oplotnica, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.



Stran 3044 / Št. 26 / 17. 4. 2015 Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1: SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA POSAMEZNE KATEGORIJE PODROBNE NAMENSKE RABE PROSTORA

Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope podrobnejše namenske rabe na celotnem območju OPN, razen 
če ni s posebnimi pogoji za posamezno enoto urejanja prostora določeno drugače.

1. SS- urbana stanovanjska pozidava 
1 Območje namenske rabe:
S-OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim 
2 Območje podrobnejše namenske rabe:
SS-stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi 
3 Tipologija pozidave: urbana stanovanjska pozidava; eno ali dvostanovanjska prosto stoječa hiša, dvojček, vrstna hiša;  
v območjih, ki so namenjena večstanovanjski gradnji stanovanjski bloki, vila bloki, stolpiči ipd.
4 Dopustne dejavnosti
Poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti, in sicer zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in 
športne dejavnosti, gostinstvo in turizem, ter druge dejavnosti, ob pogojih:
– dovolj velika parcela namenjena gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z 
zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;
– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na 
obstoječe obremenitve;
– dejavnosti so dopustne v pritličju objektov. Izjemoma so dejavnosti dopustne tudi v celotnem objektu, če gre za dejavnosti, 
kot so pisarne, osebne storitve, ambulanta, trgovina na drobno, izobraževanje, varstvo otrok, varstveni center in podobno. 
5 Dopustni objekti
STAVBE
Stanovanjske stavbe: ob upoštevanju tipologije zazidave
Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– otroška in druga javna igrišča ter igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za 
določeno igro z žogo, trgi, zelenice.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
Majhna stavba (garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, senčnica, letna kuhinja, savna, 
fitnes, zimski vrt, vetrolov in podobno), majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, uta, nadstrešek, manjša 
drvarnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobno), pomožni objekti v ravni rabi (grajena 
urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih 
in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, 
spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti in podobno), ograja (varovalna ograja, 
sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), podporni zidovi z ali brez ograje, mala komunalna 
čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekt gospodarske javne 
infrastrukture (priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na 
odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja in podobno), samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, 
gozdna pot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti 
za oglaševanje, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (grajeni rastlinjak, pokrita skladišča za lesna goriva, grajena opora za 
trajne nasade), pomožni komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadišče na prostem), pomožni objekt za spremljanje 
stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za 
monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti).
6 Dopustne gradnje
Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka.
Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, kadar gre za nadomestno gradnjo, kadar 
je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oziroma urejanja javnih površin in kadar je predvidena rekultivacija.
Legalizacije so dopustne v skladu s pogoji, ki veljajo za novogradnje. 

2. SB- urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene 
1 Območja namenske rabe:
S-Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim 
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SB-stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu 
ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin) 
3 Tipologija pozidave: urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene tri in večstanovanjska prostostoječa hiša, vila, 
bloki v nizih ipd. 
4 Dopustne dejavnosti
Poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti, in sicer zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in 
športne dejavnosti, gostinstvo in turizem, ter druge dejavnosti, ob pogojih:
– dovolj velika parcela namenjena gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti vključno z 
zadostnimi parkirnimi površinami;
– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;
– da dejavnosti ne bodo bistveno povečale negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih 
emisij) glede na obstoječe obremenitve. 
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5 Dopustni objekti:
STAVBE
Stanovanjske stavbe: ob upoštevanju tipologije zazidave
Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– otroška in druga javna igrišča ter igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za 
določeno igro z žogo, trgi, zelenice.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (od teh le 
tiste, ki služijo skupni rabi), pomožni objekti v ravni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, 
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena 
oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski 
vrt, pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), 
podporni zidovi z ali brez ograje, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, 
priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture (priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na 
objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja in podobno), 
samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje 
in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (grajeni 
rastlinjak, pokrita skladišča za lesna goriva, grajena opora za trajne nasade), pomožni komunalni objekti, pomožni objekti 
namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, 
vadišče na prostem), pomožni objekt za spremljanje stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, 
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za 
spremljanje seizmičnosti).
6 Dopustne gradnje:
Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s 
splošnimi pogoji tega odloka in s pogoji v točki 8. Merila in pogoji za oblikovanje. Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov 
objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, kadar gre za nadomestno gradnjo, kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje 
javne infrastrukture oziroma urejanja javnih površin in kadar je predvidena rekultivacija.
Legalizacije so dopustne v skladu z enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje.

3. SK- površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske hiše 
1 Območje namenske rabe:
S-OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim 
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK- površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z 
dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju 
3 Tipologija zazidave: površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske hiše
Eno in dvostanovanjske prosto stoječe stavbe (dvojček), kmetijski objekti: hlevi, strojne lope, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi 
objekti za spremljajoče dejavnosti v okviru podeželskega naselja. 
4 Dopustne dejavnosti
Poleg bivanja in kmetijstva so dopustni tudi gostinstvo in turizem, turizem na kmetiji oziroma na podeželju, trgovina ter 
storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti in druge dejavnosti, ki ne generirajo 
večjega tovornega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– dovolj velika parcela namenjena gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z 
zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;
– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;
– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na 
obstoječe obremenitve.
Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega 
območja. V stanovanjskih stavbah se na območju namenske rabe SK dopušča še urejanje turističnih nastanitvenih prostorov – 
turizem na kmetiji pod pogojem, da se zaradi tega ne spremeni značaj naselja. 
5 Dopustni objekti 
STAVBE
Stanovanjske stavbe: ob upoštevanju tipologije zazidave za SK
Nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske in druge nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih 
dejavnosti in oblikovanja
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: kot pri SS
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: kot pri SS, poleg tega še: objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti (kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, kompostarna za gnojevko, 
koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna gradiva, zbiralnik gnojnice, gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski 
izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena 
poljska pot in podobno; na območjih kmetij se dovoli ureditev gnojišč, ki pa morajo biti vsaj 10 m oddaljena od meje s sosednjo 
gradbeno parcelo, ki je namenjena za stanovanjsko gradnjo, s soglasjem mejaša lahko tudi manj), objekti za kmetijske 
proizvodne in dopolnilne dejavnosti (zidanica, sirarna, sušilnica sadja, oljarna, kisarna, mlin ipd.)
6 Dopustne gradnje: kot pri SS, velja pa še:
Na območju ene gradbene parcele se lahko zgradi več stanovanjskih objektov, če so upoštevani pogoji glede požarno 
varstvenih zahtev, varstva zdravja in odmikov. 
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4. CU in CD- osrednja in druga območja centralnih dejavnosti 
1 Območje namenske rabe: C- OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in 
družbenim dejavnostim ter bivanju 
2 Območja podrobnejše namenske rabe:

– CU- Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za 
prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in 
podobnih dejavnosti ter bivanje.

– CD- Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost razen stanovanj.
3 Tipologija zazidave 
Hiše v nizu, eno ali večstanovanjske prosto stoječe hiše, objekti srednjega merila (predvsem javnega značaja) 
4 Dopustne dejavnosti
CU: Poleg bivanja so dopustne dejavnosti: trgovina in storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, 
dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti 
ter druge dejavnosti.
CD: Prevladuje določena centralna dejavnost razen stanovanj 
5 Dopustni objekti
STAVBE
Stanovanjske stavbe: ob upoštevanju tipologije zazidave za CU
Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– trgi, zelenice, otroška igrišča in parkirišča za osebna vozila.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– kot pri SS razen vodnih zajetij in objektov za akumulacijo vode in grajenih rastlinjakov;
– v varovanih območjih (npr. Glavni trg) ni dovoljeno postavljanje tipskih kioskov;
– dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov, namenjenih občasni trgovski ponudbi ali občasnim javnim 
prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, stavbne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas 
sezonske prodaje oziroma za čas prireditev;
– vse prvine ulične opreme (tlaki, klopi, korita za cvetje in zelenje), njihova postavitev in oblikovanje morata upoštevati 
urbanistično arhitektonske in krajinske značilnosti okolja;
– namestitev zabojnikov za komunalne odpadke na za to označena mesta ne sme razvrednotiti spomeniško-varstvenih in 
drugih kvalitet okolja;
– dovoljeni so reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izobešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. 
Minimalna svetla višina do izveskov, ki segajo v ulični prostor je 2,30 m, širina izveska pa ne sme presegati polovice širine 
pločnika;
– plakatiranje je dovoljeno na posebnih, za ta namen oblikovanih stebrih in panojih ter na posebej rezerviranih mestih;
– dovoljena je namestitev zložljivih senčnikov (tende, markize), skladnih z barvo fasade in obliko odprtin v nizu ter na stavbnem 
otoku, praviloma v dimenzijah, navedenih v peti alineji. 
6 Dopustne gradnje
Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), skladno z razpoložljivim prostorom na gradbeni parceli. Dopustne so tudi 
rekonstrukcije, vzdrževanje objektov, rušitve, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka. Legalizacije so dopustne v skladu s 
pogoji, ki veljajo za novogradnje. 
7 Druga merila in pogoji
– za vse večje posege v ožjem in vplivnem območju Graščine, ko je priporočljivo pridobiti strokovne rešitve v variantah oziroma 
z javnimi natečaji.
Pogoji za prometno urejanje:
– v celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi 
urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami;
– pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte;
– za nove posege se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar se zagotovi z 
naslednjim;
– individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali gradbeni parceli v primeru, da prostorske 
možnosti dopuščajo parkiranje.
Pogoji za priključevaje na okoljsko, komunalno, energetsko in komunikacijsko omrežje
– rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti 
izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih 
površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini;
– komunalne vode je treba v čim večji možni meri združiti v isto traso z upoštevanjem medsebojnih relacij in značilnosti 
posameznih vodov v izogib medsebojnim motnjam in možnosti dostopa do voda ob vzdrževanju in rekonstrukciji oziroma 
nadomestitvi;
– komunalni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma mora biti zagotovljena dostopnost za vzdrževanje;
– vse elektro omrežje v celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo;
– komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja oziroma položitvi 
dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve;
– nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v 
sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah 
zaščitenih objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih.
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5. IG- gospodarske cone 
1 Območje namenske rabe: I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in 
obrtnim ter spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim 
2 Območje podrobnejše namenske rabe: IG – gospodarske cone
Več-funkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim in 
spremljajočim dejavnostim. 
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena 
4 Dopustne dejavnosti: Proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, 
gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, komunalne dejavnosti in 
distribucija energije ter druge dejavnosti. 
5 Dopustni objekti:
STAVBE
Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija) komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– trgi, zelenice, igrišča in parkirišča za osebna in tovorna vozila.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: majhna stavba (lopa, garaža, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, 
vetrolov), majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, vetrolov), pomožni 
objekti v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema 
v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, 
pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), podporni 
zidovi z ali brez ograje, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, priključek na objekte 
javne gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodomet, samostojno parkirišče, vodno zajetje in 
objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (od teh le pokrita 
skladišča za lesna goriva), pomožni komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadišče na prostem), pomožni objekt za spremljanje 
stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za 
monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti).
6 Dopustne gradnje: kot pri SS 

6. IK- površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
1 Območje namenske rabe: IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za 
intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
2 Tipologija zazidave: kmetijski objekti: hlevi, strojne lope, kašče, skednji, kozolci ipd.
4 Dopustne dejavnosti: kmetijske dejavnosti.
5 Dopustni objekti: STAVBE
Nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske stavbe
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– parkirišča za osebna in tovorna vozila.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
majhna stavba (lopa, garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva), majhna stavba kot dopolnitev obstoječe 
pozidave (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica), pomožni objekti v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska 
govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), 
pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), podporni 
zidovi z ali brez ograje, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, vodnjak, vodomet, priključek na objekt 
gospodarske javne infrastrukture (priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno 
vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja in podobno), samostojno parkirišče, 
vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti 
(kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, kompostarna za gnojevko, 
koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice, gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski 
izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena 
poljska pot in podobno), objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (zidanica, sirarna, sušilnica sadja, 
oljarna, kisarna, mlin ipd.), pomožni komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadišče na prostem), pomožni objekt za 
spremljanje stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih 
voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti).
6 Dopustne gradnje: kot pri SS 

7. BT- površine za turizem 
1 Območje namenske rabe: B – posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, 
sejmišča in prireditveni prostori, športni centri in podobno. 
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2 Območje podrobnejše namenske rabe: BT – površine za turizem
Namen: gostinski objekti, hoteli, bungalovi, apartmaji in drugi objekti za nastanitev ter objekti za potrebe turizma v povezavi s 
športom in rekreacijo (kamp, planinski, lovski, gozdarski dom idr.) 
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena 
4 Dopustne dejavnosti
Bivanje, gostinstvo in turizem pa tudi spremljajoče dejavnosti kot npr. trgovina ter storitvene dejavnosti, kulturne, razvedrilne, 
rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. 
5 Dopustni objekti
STAVBE
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– otroška in druga javna igrišča ter igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za 
določeno igro z žogo, drugi objekti za prosti čas, avtokamp, parkirišča ipd.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: kot pri SS 
6 Dopustne gradnje: kot pri SS 

8. ZS- površine za oddih, rekreacijo in šport 
1 Namenska raba
Površine za rekreacijo in šport so namenjene preživljanju prostega časa na prostem, predvsem rekreaciji in športu. 
2 Dopustna stopnja izkoriščenosti za gradnjo
Delež površin pod stavbami (zazidana površina) na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS) lahko znaša največ 20 % 
površine celotnega območja.
3 Dopustni objekti
Dopustni so:
– športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, otroška igrišča;
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami.
Če služijo dejavnostim na področju oddiha, rekreacije in športa, so dopustni tudi:
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo sanitarni prostori;
– gostilne, točilnice, manjše okrepčevalnice, garderobe, sanitarije in podobno (ki služijo obiskovalcem in zaposlenim v območju, 
površina prostorov za dejavnost do 60 m2).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: majhna stavba (garaža, lopa, uta, nadstrešek), pomožni objekti v javni rabi 
(grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih 
vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko 
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, 
igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), podporni zidovi z ali brez ograje, mala komunalna čistilna naprava, 
nepretočna greznica, vodnjak, vodomet, priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture (priključek na objekte 
energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, priključek 
na komunikacijska omrežja in podobno), samostojno parkirišče, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekti, 
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, 
plezalni objekt, vadišče na prostem), pomožni objekt za spremljanje stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring 
kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje 
neba, objekt za spremljanje seizmičnosti).
4 Dopustne gradnje in druga dela
Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska 
dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti. 
V bližini stanovanjskih sosesk so dopustne tudi trim steze, sprehajalne peš poti, poti za jahanje, kolesarske poti. Gradnja 
baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena razen na obstoječih objektih pod 
pogojem, da so zamaskirane tako, da niso vizualno izpostavljene. 
5 Drugi pogoji
Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno in poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi 
ureditvami stičnih območij. 

9. ZK- pokopališča 
1 Namenska raba 
Površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte.
2 Dopustni objekti
Dopustni so:
– pokopališča, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe in spremljajoči objekti.
Če služijo potrebam pokopališča, so dopustni tudi:
– manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti v območju) in stavbe za druge storitvene dejavnosti;
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– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
majhna stavba (garaža, lopa, uta, nadstrešek), pomožni objekti v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, 
sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno spominsko obeležje, 
spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, 
protihrupna ograja in podobno), podporni zidovi z ali brez ograje, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, 
vodnjak, vodomet, priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture (priključek na objekte energetske infrastrukture, 
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja 
in podobno), samostojno parkirišče, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (zaklon, zaklonilnik).
3 Dopustne gradnje in druga dela
Na območjih pokopališč in sakralnih objektov so dopustni naslednji posegi:
– redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje mrliških vežic, prostorov za orodje, 
cerkva, kapelic in znamenj;
– urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter saditev 
avtohtonih in drugih drevesnih vrst, upoštevajoč prostorski kontekst. 
4 Drugi pogoji 
Veljajo enaki pogoji kot za območja ZS. 

10. ZD- druge zelene površine
1 Namenska raba
Druge zelene površine so namenjene zelenim pasovom, vedutnemu varovanju, obrečnemu zelenju znotraj naselij ipd.
2 Dopustni objekti
Dopustni so:
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– otroška igrišča;
– zasaditve.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
pomožni objekti v javni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v 
parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), pomožni cestni objekti), 
ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), podporni zidovi z ali brez ograje, 
vodnjak, vodomet, priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture (priključek na objekte energetske infrastrukture, 
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja in 
podobno), pomožni komunalni objekti.
3 Dopustne gradnje in druga dela
Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska 
dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti.
4 Drugi pogoji 
Veljajo enaki pogoji kot za območja ZS. 

11. E- območje energetske infrastrukture
1 Območje namenske rabe: E – območja energetske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih 
služb s področja energetike.
2 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena 
3 Dopustne dejavnosti
Energetika in sorodne dejavnosti 
4 Dopustni objekti
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– v skladu z dopustnimi dejavnostmi;
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
pomožni objekti v ravni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, 
drog, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, 
igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), podporni zidovi z ali brez ograje, mala komunalna čistilna naprava, 
nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture (priključek 
na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, 
priključek na komunikacijska omrežja in podobno), samostojno parkirišče, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni 
objekti, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (zaklon, zaklonilnik, 
vadbeni prostor), pomožni objekt za spremljanje stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt 
za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za 
spremljanje seizmičnosti).
5 Dopustne gradnje: kot pri SS 
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12. O- območje okoljske infrastrukture
1 Območje namenske rabe: O – območja okoljske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja 
oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.
2 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena 
3 Dopustne dejavnosti
Oskrba z vodo, čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki.
4 Dopustni objekti
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– v skladu z dopustnimi dejavnostmi;
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture;
– objekti za varstvo pred naravnimi nesrečami.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: kot pri E
5 Dopustne gradnje: kot pri SS 

13. P- območje prometne infrastrukture
1 Območje namenske rabe: P – območja prometne infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja 
prometa.
2 Območje podrobnejše namenske rabe:
PC- površine cest
PO- ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture in napravam za odvijanje prometa in 
mirujoč promet
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena 
4 Dopustne dejavnosti
Promet in skladiščenje, na območju avtobusnih postaj ter drugih potniških terminalov tudi trgovina ter storitvene dejavnosti, 
gostinstvo in turizem ter poslovne dejavnosti.
5 Dopustni objekti
Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– v skladu z dopustnimi dejavnostmi;
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne, komunikacijske, energetske in okoljske 
infrastrukture.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
pomožni objekti v ravni rabi (grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, 
drog, pomožni cestni objekti), ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja in podobno), 
podporni zidovi z ali brez ograje, rezervoar, priključek na objekt gospodarske javne infrastrukture (priključek na objekte 
energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek na odvajanje odpadne vode, priključek na 
komunikacijska omrežja in podobno), samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne, objekti 
za oglaševanje, pomožni objekt za spremljanje stanja okolja (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt 
za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za 
spremljanje seizmičnosti).
6 Dopustne gradnje: kot pri SS 

14. A- površine razpršene poselitve 
1 Območje namenske rabe:
A – območje razpršene poselitve kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini. 
2 Tipologija zazidave: A – razpršena poselitev
Enostanovanjske prosto stoječe stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči 
objekti v okviru dovoljenih dejavnosti ter vinogradniški objekti in objekti namenjeni turizmu (vinotoči, turistične kmetije). 
3 Dopustna izraba prostora
na gradbeni parceli: ni določena
4 Dopustne dejavnosti
Kot pri SK
5 Dopustni objekti 
STAVBE
Stanovanjske stavbe: ob upoštevanju tipologije zazidave za SK
Nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in 
oblikovanja
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
Kot pri SK
6 Dopustne gradnje: kot pri SS, velja pa še:
– gradnja prizidkov na vedutno (vidno) izpostavljenih fasadah objektov ni dovoljena;
– odstranitve objektov, če s tem ne bo ogrožena značilna podoba območja. Površina, s katere je odstranjen objekt, se 
rekultivira in ureja kot integralni del vinograda oziroma sadovnjaka oziroma dvorišča, prometne površine;
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– spremembe rabe zidanic, zaradi katerih se ne spremeni velikost in zunanji videz objekta ter ne povečujejo vplivi na okolico, 
skladno z dopustnimi dejavnostmi (stanovanjske ali turistično-gostinske), če so zagotovljeni dostopnost, parkirna mesta in 
infrastrukturna opremljenost;
– gradnja in rekonstrukcija ter prenova in legalizacija objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebne za 
oskrbo teh objektov. Vsi objekti se priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo.

15. Av- posebne površine razpršene poselitve (vinogradniška območja)
1 Območje namenske rabe:
Av – območje razpršene poselitve kot posebni poselitveni vzorec v krajini. 
2 Tipologija zazidave: Av – posebno območje razpršene poselitve
Vinogradniški objekti (vinske kleti)
3 Dopustna izraba prostora
na gradbeni parceli: ni določena
4 Dopustne dejavnosti
Kmetijske dejavnosti (vinogradništvo, sadjarstvo, občasno bivanje, dopolnilne kmetijske dejavnosti: vinotoč ipd.)
5 Dopustni objekti 
STAVBE
Nestanovanjske stavbe: vinske kleti ob upoštevanju omejitev glede oblikovanja
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne (vodovod, kanalizacija), komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– škarpe in podporni zidovi v primeru agromelioracij, mala komunalna čistilna naprava.
6 Dopustne gradnje: kot pri SS, velja pa še:
– na stavbnem zemljišču z oznako Av je dopustna gradnja vinske kleti, če je stavbno zemljišče v sklopu funkcionalnega 
zemljiškega posestva, katerega minimalna površina vinograda (sadovnjaka) je 30 arov ali več na najboljših kmetijskih zemljiščih 
ter 10 ali več arov na drugih kmetijskih zemljiščih. Dopustna je tudi gradnja škarp, opornih in podpornih zidov;
– gradnja prizidkov na vedutno (vidno) izpostavljenih fasadah objektov ni dovoljena;
– odstranitve objektov, če s tem ne bo ogrožena značilna podoba območja. Površina, s katere je odstranjen objekt, se 
rekultivira in ureja kot integralni del vinograda oziroma sadovnjaka oziroma dvorišča, prometne površine;
– spremembe rabe vinskih kleti, zaradi katerih se ne spremeni velikost in zunanji videz objekta ter ne povečujejo vplivi na 
okolico, skladno z dopustnimi dejavnostmi (stanovanjske ali turistično-gostinske), če so zagotovljeni dostopnost, parkirna mesta 
in infrastrukturna opremljenost;
– gradnja in rekonstrukcija ter prenova in legalizacija objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebne za 
oskrbo teh objektov. Vsi objekti se priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo.

16 K1- najboljša kmetijska zemljišča 
1 Namenska raba
Območja najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi. 
2 Dopustni objekti:
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena uvrščeni v skupini 221- daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski 
(prenosni) elektroenergetski vodi ter 222- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopna) 
komunikacijska omrežja;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– rekonstrukcije lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in 
podporni zidovi, nadhodi in podhodi, prepusti in protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki 
jih je na območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste);
– začasni objekti (po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču), od tega:

– kiosk, oziroma tipski zabojnik,
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
– cirkus, če so šotori in drugi elementi montažni,
– začasno tribuno za gledalce na prostem,
– objekte, namenjene začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,

– smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
– nezahtevni in enostavni objekte v skladu z uredbo, ki razvršča vrste objektov glede na zahtevnost gradnje, od tega:

– objekti, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove, 
vendar le na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot 
pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,

– pomožni objekti v javni rabi, od tega: (nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, pomožni cestni objekti; oboje 
le ob rekonstrukciji lokalne ceste),

– podporni zid (dopustno le v okviru agromelioracije),
– mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE),
– nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno in odpadno vodo s prostornino, manjšo od 50 m3),
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je 

dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest),
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– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanja (dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni 
sistem s črpališčem in vodni zbiralnik),

– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, od tega:
– stavbe: dopustne vse, razen kleti in vinske kleti,
– stolpni silosi,
– gradbeno inženirski objekti (dopustni vsi razen grajene gozdne prometnice),
– dvojni kozolec,
– zbiralnik gnojevke ali gnojnice,

– pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje 
stanja okolja in naravnih pojavov: dopustni so le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki 
objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, 
objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).
3 Dopustne gradnje in druga dela
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– agrarne operacije;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– rekonstrukcije lokalnih cest;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– na zemljiščih pod stavbo (na območjih razpršene gradnje) izvedbo gradbenih in drugih del, ki obsegajo obnovo, 
rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječega objekta ter vzdrževanje objekta. Posegi se nanašajo na obstoječe objekte ne glede na 
namembnost, pri tem se namembnost in velikost objekta ne spreminja, v objekte kulturne dediščine se posega skladno s PIP 
glede varovanja kulturne dediščine.
4 Drugi pogoji
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti se lahko umeščajo v oddaljenosti 20 m od legalno zgrajenih obstoječih objektov kmetije, 
kjer se prebiva in se s tem štejejo vsi obstoječi objekti znotraj območja kmetije, če je eden od teh objektov stanovanjski 
objekt, v katerem prebiva nosilec kmetijske dejavnosti. Kot merilo oddaljenosti štejemo najmanjšo razdaljo med najbližjim od 
obstoječih objektov kmetije in načrtovanim objektom, pri čemer ta ne sme presegati 20 m. Prav tako je pomožno kmetijsko-
gozdarski objekt možno zgraditi v oddaljenosti 20 m od stavbnega zemljišča naselja za nosilca kmetije v naselju.
– v roku enega leta po začetku veljavnosti tega akta je možno legalizirati vse nezahtevne in enostavne kmetijsko-gozdarske 
objekte iz druge točke (Dopustni nezahtevni in enostavni objekti), ki so pred sprejemom tega akta nastali na kmetijskih 
zemljiščih;
– dopustni objekti, gradnje in druga dela ter nezahtevni in enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih 
zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati;
– globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni 
gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje;
– agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin 
ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč ter na drugih območjih 
se lahko izvedejo komasacije ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter 
obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev;
– hkrati z melioracijami kmetijskih zemljišč se lahko izvajajo komasacije, pri čemer je treba ohranjati temeljne značilnosti 
krajinske strukture, mreže poti, prostorskih smeri, naravnih koridorjev in zgradbe krajinskih vzorcev;
– za potrebe združevanja vinogradniških, pa tudi drugih površin, predvsem pašnikov, se izvedejo arondacije, pri čemer se s 
potmi in živicami zagotovi prostorska členjenost posameznih parcel;
– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo le na območjih, za katera bodo po izračunu 
vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene;
– za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo;
– na območjih, varovanih po predpisih kulturne dediščine, kjer se varuje prostorski kontekst dediščine ali spomenika (vplivna 
območja), je za agrarne operacije, ki spreminjajo prostor (arondacije, komasacije, melioracije), potrebno pridobiti soglasje 
pristojne službe za varovanje kulturne dediščine;
– ostali posegi na območjih enot kulturne dediščine morajo biti usklajeni z varstvenim režimom.

17. K2- druga kmetijska zemljišča
1 Namenska raba:
veljajo določila tega odloka za K1 
2 Dopustni objekti:
veljajo določila tega odloka za K1
Dopustni nezahtevni enostavni objekti
veljajo določila tega odloka za K1
3 Dopustne gradnje in druga dela:
veljajo določila tega odloka za K1 
4 Drugi pogoji
Veljajo enaka določila kot za K1

18. G- gozdna zemljišča 
1 Namenska raba 
Območja gozdov so namenjena gozdovom, njihovemu izkoriščanju in gospodarjenju z njimi. 
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2 Dopustni objekti
Dopustni so:
– objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi:

– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako opredeljeno v gozdno-gojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za gozdove 
Slovenije (26. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah, Uradni list RS, št. 104/04);

– postavitev stalne gozdne žičnice;
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, če se nahaja na prednostnem območju za 

gradnjo gozdnih cest, ki je določeno v gozdno-gospodarskem načrtu (3. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah, Uradni list RS, 
št. 104/04);
– objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade in jezovi);
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, 
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, plinovodi, vročevodi in priključki;
– objekti za rekreacijo na prostem (trim steze, sprehajalne in druge rekreacijske poti, počivališča);
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
a. pomožni objekti:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: gozdne ceste, gozdne vlake, obore za divjad, čebelnjaki, gozdne učne poti, 
opazovalnica za ptice, lovska preža, krmišča za divjad;
b. vadbeni objekti:
– pomožni objekti v javni rabi, namenjeni športu in rekreaciji na prostem: oprema trim steze in vadbena oprema,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, trim steza. 
3 Dopustne gradnje in druga dela
Na območju gozdov so dovoljene:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah;
– na zemljiščih pod stavbo (na območjih razpršene gradnje) izvedbo gradbenih in drugih del, ki obsegajo obnovo, 
rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječega objekta ter vzdrževanje objekta. Posegi se nanašajo na obstoječe objekte ne glede na 
namembnost, pri tem se namembnost in velikost objekta ne spreminja, v objekte kulturne dediščine se posega skladno s PIP 
glede varovanja kulturne dediščine;
– gradnjo pomožnih objektov za lastne potrebe ter pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki pripadajo legalno zgrajenim 
matičnim objektom, in sicer le na zemljiščih, ki so v upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna;
– rekonstrukcije lokalnih cest;
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih;
– sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– gradnje obor, ograditve posameznih delov gozdov v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov;
– sanitarne sečnje.
Dopustno je raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem, da raziskovanje trajno ne spreminja in poškoduje naravnega stanja 
na površini in podtalju in da se po raziskovanju zemljišča vrnejo v prejšnje stanje. 
4 Drugi pogoji
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč;
– gozdni rob: za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne službe za 
urejanje in varstvo gozdov;
– pri gradnjah gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi, za katera ni predvidena izdelava izvedbenega 
prostorskega akta, se je potrebno izogibati posegom, ki trajno degradirajo večje gozdne površine. Umeščanje energetskih 
objektov in naprav se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine, kot so gozdni rob, podnožje 
pobočij in reliefne značilnosti. Grmišča, ki oblikujejo gozdne robove, naj se ohranijo v obstoječem stanju;
– navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo 
osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne 
službe za urejanje in varstvo gozdov;
– posegi na območjih enot kulturne dediščine morajo biti usklajeni z varstvenim režimom.

19. VC- površinske vode 
1 Namenska raba 
Površine vodnih zemljišč so namenjene površinskim vodam in dejavnostim, vezanih na rabo površinskih voda. 
2 Dopustni objekti 
Mostovi in viadukti, objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih (tekoča vzdrževalna dela in 
rekonstrukcije obstoječih jezov, urejanje hudournikov, prodišč in ureditve za preprečevanje poplav; urejanje in utrjevanje 
brežin), ureditve dostopov do vode, lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, pregrade in jezovi, 
dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, cevovodi za odpadno 
vodo, objekti javne gospodarske infrastrukture, objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode, objekti, potrebni za 
rabo voda, objekti, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem ter objekti, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju 
ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije in vodno zajetje, ureditve manjših zajemališč požarne vode, manjših zajetij 
za ureditev ribnikov ter postavitev naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.
Gradnja ribogojnic in zajem vode za namakanje kmetijskih zemljišč sta dopustna pod pogojem, da se zagotovi ekološko 
sprejemljivi pretok.
Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno pozidanih območij dovoljena gradnja objektov, funkcionalno vezanih 
na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidroelektrarna ipd.) na podlagi predhodne prostorske preveritve, hidrološko-
hidravlične analize, pozitivne ocene vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb. Za poseg v vodni prostor je potrebno pridobiti 
vodno soglasje, za rabo vode pa vodno pravico (koncesijo ali vodno dovoljenje).
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Gradnja objektov in drugih trajnih ovir, ki ne služijo urejanju ali rabi voda, ni dopustna. Izjema so kolesarske in pešpoti, 
zasaditev drevoreda in drevesnih živic ter gradnja nujnih podzemnih komunalnih energetskih in komunikacijskih vodov in 
objektov.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: pomol s privezi, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje. 
3 Dopustne gradnje in druga dela
Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 
ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov in ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje 
narave.
– za obstoječe objekte in naprave 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 in ki ne vpliva negativno na 
kakovost vode in na vodni režim;
– v pasu priobalnega zemljišča vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka;
– premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna varnost 
in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok;
– pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati 
kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora 
investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe;
– pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje 
retenzijskega območja;
– dopustna so tekoča vzdrževalna dela, adaptacije rekonstrukcije, gradnje jezov, mlinov in žag;
– spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti 
ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora. 
4 Drugi pogoji
Priobalno zemljišče vodotokov, potokov, hudournikov in suhih strug je 5 m od meje vodnega zemljišča. Mejo vodnega zemljišča 
se določi na podlagi izrazite morfološke spremembe ter v skladu s predpisom, ki določa podrobnejši način določanja meje 
vodnega zemljišča tekočih voda. Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati ograj, objektov ali drugih ovir, ki bi 
preprečevale prost prehod ob vodotoku.
Pozidava in gradnja na območjih v bližini vodotokov, kjer je po podatkih iz državnih baz podatkov in po krajevno dosegljivih 
podatkih mogoče pričakovati poplave, se načrtuje na podlagi hidrološko hidravlične analize in ob zagotavljanju ukrepov, ki 
izhajajo iz nje.
Za poseg v vodni prostor je potrebno pridobiti vodno soglasje, za rabo vode pa vodno pravico (koncesijo ali vodno dovoljenje).
Na območjih celinskih voda niso dovoljeni: izkoriščanje proda in peska, utrjevanje brežin z gradnjo opornih zidov, betoniranje 
dostopnih ramp in posegi, ki onemogočajo dostop do vodotokov.
Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo 
avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije. Začevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na 
krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, 
prepust na javnih cestah in poteh).
Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost 
objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.
Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti na način, da se lesna vegetacija 
selektivno odstranjuje z obsekavanjem in odstranjevanjem vej, dreves in grmičevja, ki ovira pretočnost in se ohranja zveznost 
obrežne vegetacije. Popolna odstranitev lesne obrežne vegetacije se ne izvaja. 

20. LN- površine nadzemnega pridobivalnega prostora 
1 Namenska raba 
Območja mineralnih surovin so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin, sprotni in končni sanaciji in nadomestnim 
dejavnostim. 
2 Dopustni objekti
– Rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin – površinski kop: rudarski objekti in inštalacije ter tehnične 
naprave za pridobivanje mineralnih surovin, objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno. 
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti 
a. pomožni objekti
– ograje: varovalne ograje;
b. začasni objekti
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju in separaciji,
– objekti in naprave, namenjeni zavarovanju dostopa do območja pridobivanja in do objektov in naprav.
3 Drugi pogoji
Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno novo 
namembnostjo. Na območjih sanacij opuščenih površinskih kopov je dovoljeno saniranje in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa 
vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske razmere in kakovosti okolja.
Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati. Z namestitvijo ograj je treba 
zagotoviti varnost pred padcem v globino in pred porušitvami terena. 
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Priloga 2: POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTORA (EUP)

1. Stanovanjske površine

1.1 Območja stanovanj (eno in dvostanovanjska gradnja)

Naselje: Oplotnica EUP: OPL10, OPL18, OPL19, OPL23, OPL28, OPL29, OPL32
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe SS.
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti
Stanovanjske stavbe in druge dopustne stavbe

– Višina: Dovoljena etažnost je pritličje in mansarda (P+M), pri kateri je kolenčni zid visok največ 1,4 m ali pritličje in 
nadstropje (P+1), če je višina kapi do 6 m nad koto pritličja. Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem terenu je klet v celoti 
vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v pobočju pa vsaj ena stran.

PIP glede oblikovanja
OPL18, OPL19, OPL23, OPL28, OPL29, OPL32:

– Dovoli se sodobno oblikovanje objektov s svobodno tlorisno zasnovo, dvokapnicami, enokapnicami, ravnimi strehami, 
zelenimi strehami ipd.

– Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.
– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja fasad.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so štirikapne strehe, arkade, stolpiči, 

večkotni ali polkrožni izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.

OPL10:
– Gradbene mase novih objektov se načrtuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v soseščini.
– Tloris: tlorisi objektov morajo slediti obstoječi tipologiji pozidave.
– Streha: dvokapnica s simetričnim naklonom 35–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta oziroma 

skladno z obstoječimi strešinami. Osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja 
strešin. Na strehe se lahko namesti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.

– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, temno rjave, opečne ali temno sive barve.
– Fasade: Upošteva se splošne pogoje o oblikovanju fasad.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni objekti in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, stolpiči, večkotni ali polkrožni 

izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.

Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne pogoje glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne pogoje glede varovanja zdravja.

1.2 Območja stanovanj (večstanovanjska gradnja)

Naselje: Oplotnica EUP: OPL11, OPL12 
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe SS.
Tipologija pozidave: dovoli se tudi večstanovanjske stavbe kot so bloki, stolpi, povezane hiše ipd.
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti
Stanovanjske stavbe in druge dopustne stavbe

– Najvišja dovoljena etažnost je pritličje, tri nadstropja in mansarda (P+3+M) z minimalno podzidavo kapne lege. Objekti so 
lahko podkleteni. Na ravnem terenu je klet v celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v 
pobočju pa vsaj ena stran.

PIP glede oblikovanja:
– Dovoli se sodobno oblikovanje objektov s svobodno tlorisno zasnovo, dvokapnicami, enokapnicami, ravnimi strehami, 

zelenimi strehami ipd.
– Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so štirikapne strehe, arkade, stolpiči, 

večkotni ali polkrožni izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja.
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– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.

Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne pogoje glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne pogoje glede varovanja zdravja.

1.3 Območje stanovanj za posebne namene: Dom za starejše občane Oplotnica

Naselje: Oplotnica EUP: OPL31
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe SB. 
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti
Dovoljena etažnost je pritličje, dve nadstropji in mansarda (P+2+M). Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem terenu je klet v 
celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v pobočju pa vsaj ena stran. 
PIP glede oblikovanja:

– Dovoli se sodobno oblikovanje objektov s svobodno tlorisno zasnovo, dvokapnicami, enokapnicami, ravnimi strehami, 
zelenimi strehami ipd.

– Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so štirikapne strehe, arkade, stolpiči, 

večkotni ali polkrožni izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.

Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

2. Podeželska naselja

Naselja: Božje, Čadram, Dobriška vas, 
Gorica pri Oplotnici, Koritno, Lačna 
Gora, Malahorna, Markečica, Oplotnica, 
Prihova, Pobrež, Dobrova pri Prihovi, 
Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zgornje 
Grušovje

EUP: BOŽ2, ČAD2, DOB2, DOV2, DOV3, GOR2, GOR3, GOR4, GOR5, GOR6, 
KOR2, LAG2, MAL2, MAR2, MAR3, OPL13, OPL20, OL21, OPL22, OPL26, OPL30, 
OPL38, OPL39, OPL40, OPL41, POB2, PRI2, PRI3, RAS2, RAS3, STR2, STR3, 
STR4, UGO2, UGO3, ZGR2, ZGR3

PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe SK.
PIP glede lege objektov: Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov.
PIP glede velikosti
Stanovanjske stavbe in druge dopustne stavbe

– Višina: Dovoljena etažnost je pritličje in mansarda (P+M), pri kateri je kolenčni zid visok do 1,4 m ali pritličje in nadstropje 
(P+1), če je višina kapi do 6 m nad koto pritličja. Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem terenu je klet v celoti vkopana 
(kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v pobočju pa vsaj ena stran.

Kmetijski objekti
– Višina: Največja dovoljena višina stavb znaša 15 m, merjeno od nivoja terena do slemena oziroma najvišje točke. Velikost 

ostalih kmetijskih objektov je odvisna od tehnoloških zahtev.
PIP glede oblikovanja
Stanovanjske stavbe in druge dopustne stavbe

– Gradbene mase novih objektov se načrtuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v soseščini.
– Tloris: podolgovat tloris v razmerju osnovnih stranic vsaj 1:1,4. Lahko je lomljen oziroma členjen.
– Streha: Dvokapnica s simetričnim naklonom 35–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. 

Osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin. Na strehe se lahko namesti 
fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.
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– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, temno rjave, opečne ali temno sive barve. Če je to lokalno značilno, je 
kritina lahko slamnata ali iz lesenih skodel.

– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni objekti in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, stolpiči, večkotni ali polkrožni 

izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
Kmetijske nestanovanjske stavbe

– Tloris: Stavbe imajo podolgovat tloris v razmerju osnovnih stranic vsaj 1:1,4. Lahko je lomljen oziroma členjen.
– Streha: Dvokapnica s simetričnim naklonom 20–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, lahko pa tudi v obliki valjev ali trapezov, temno rjave, opečne ali temno sive 

barve. Kleparski izdelki in žlebovje je bakreno ali v barvi brona oziroma barve kritine.
Ostali kmetijski objekti (silosi, sušilnice ipd.) so oblikovani skladno s tehnološkimi zahtevami.
Ostali kmetijski objekti (silosi, sušilnice ipd.) so oblikovani skladno s tehnološkimi zahtevami.
Nezahtevni in enostavni objekti

– Upošteva se splošni PIP glede oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede zaščite pred poplavami: Upošteva se splošne PIP glede zaščite pred poplavami.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

3. Območja centralnih dejavnosti

Naselje: Čadram, Oplotnica, Prihova EUP: OPL6, OPL7, OPL8, OPL9, OPL25, OPL34, ČAD3, PRI4, 
OPL36

PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe CU in CD.
OPL8, OPL9: Obstoječim kmetijskim gospodarstvom znotraj jedra občinskega središča se dovoli izvajati obstoječo kmetijsko 
dejavnost brez bistvenega povečanja obsega proizvodnje, ki bi lahko generiralo dodaten traktorski promet in emisije v okolje. 
Dopustno in zaželeno pa razvijati za strnjeno naselje nemoteče dopolnilne kmetijske dejavnosti (npr. trženje kmetijskih 
pridelkov, predelava mesnin, sirarstvo, turizem na kmetiji ipd.).
PRI4: Območje je pretežno (vsaj 50 % površin) namenjeno vzgojno izobraževalnim dejavnostim. Dopustno je prepletanje z 
drugimi dejavnostmi, ki so za podrobno namensko rabo prostora CD predvidene v Prilogi 1.
OPL36: Območje je namenjeno sakralnim in sorodnim dejavnostim (izobraževanje, dobrodelna dejavnost ipd.) ter bivanju.
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti:

– OPL6, OPL8, OPL9, OPL25, OPL34, ČAD3, PRI4: Dovoljena etažnost je pritličje, nadstropje in mansarda. Objekti so lahko 
podkleteni. Na ravnem terenu je klet v celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v pobočju 
pa vsaj ena stran.

– OPL7 (šola): Dovoljena etažnost je pritličje, dve nadstropji in mansarda. Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem terenu je 
klet v celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad terenom), v pobočju pa vsaj ena stran.

– OPL36: Velikost osnovnih objektov ostane v obstoječih gabaritih. Morebitne pomožne objekte se oblikuje skladno s 
splošnimi PIP za objekte na območjih varovane kulturne dediščine.

PIP glede oblikovanja:
– OPL6, OPL8, OPL9, ČAD3, PRI4:

– Gradbene mase novih objektov se načrtuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v soseščini.
– Tloris: tlorisi objektov morajo slediti obstoječi tipologiji pozidave.
– Streha: dvokapnica s simetričnim naklonom 35–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta oziroma 

skladno z obstoječimi strešinami. Osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja 
strešin. Na strehe se lahko namesti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.

– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, temno rjave, opečne ali temno sive barve.
– Fasade: Upošteva se splošne pogoje o oblikovanju fasad.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni objekti in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, stolpiči, večkotni ali polkrožni 

izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za 

mirujoči promet.
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.

– OPL7, OPL25, OPL34:
– Dovoli se sodobno oblikovanje objektov s svobodno tlorisno zasnovo, dvokapnicami, enokapnicami, ravnimi strehami, 

zelenimi strehami ipd.
– Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so štirikapne strehe, arkade, stolpiči, 

večkotni ali polkrožni izzidki in polkrožno oblikovana okna.
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– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.

Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

3. Območja proizvodnih dejavnosti

3.1 Gospodarske cone

Naselje: Oplotnica, Čadram, Brezje pri Oplotnici EUP: OPL17, ČAD4, BRE4
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe IG.
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti:
Največja višina objektov je v višini avtohtonega gozdnega drevesnega rastja (15 m). Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem 
terenu je klet v celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v pobočju pa vsaj ena stran. 
PIP glede oblikovanja:

– Objekte se glede oblike, fasadnih materialov in izvedbe oblikuje glede na njihovo funkcijo. Dovoljene so ravne oziroma 
blago naklonjene strešine in vse vrste kritine. Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike 
sončne energije. Barve fasad objektov so v svetlih odtenkih zemeljskih barv iz naravnega okolja. Osnovne in kričeče barve 
niso dovoljene.

– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 
promet.

– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

4. Območja zelenih površin

4.1 Površine za oddih, rekreacijo in šport

Športni park Oplotnica in Prihova EUP: OPL15, PRI6
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe ZS.
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti: Največja višina objektov je ena etaža nad terenom (P). Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem terenu je 
klet v celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad terenom), v pobočju pa vsaj ena stran. 
PIP glede oblikovanja:

– Strehe objektov so simetrične dvokapnice s slemenom vzdolž daljše stranice in z naklonom strešin od 35–45°, enokapnice 
ali večkapnice z nakloni 2–20°, če to zahteva funkcija objekta. V primeru izgradnje tribune na objektu se oblika prilagodi 
naklonu tribune. Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.

– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 
promet.

– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede nezahtevnih in enostavnih objektov.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
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PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

4.2 Parki

Park v Oplotnici EUP: OPL16
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Park je urejeno območje odprtega prostora v naselju. Dovoli se postavljati 
začasne objekte, paviljone spominska obeležja, pešpoti in urbano opremo.
PIP glede lege objektov: Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov.
PIP glede velikosti: Objekti so minimalnih mer, ki še omogočajo opravljanje dejavnosti.
PIP glede oblikovanja: Zahteva se kvaliteto celostnih oblikovalskih in funkcionalnih rešitev ter opreme, ki zagotavlja ustrezno 
rabo in vzdrževanje ter daje območju primeren videz.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine. 
Upoštevati je potrebno tudi, da se v območju nahaja Spomenik NOB, ki je enota varovane kulturne dediščine. 
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin. Upoštevati je potrebno tudi, da je Park v Oplotnici zavarovano območje narave s statusom spomenika 
oblikovane narave (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnin kulturne dediščine ter zgodovinskih spomenikov 
na območju Slovenske Bistrice, Uradni list RS, št. 21/92). Vsi morebitni posegi morajo biti usklajeni z varstvenim režimom, 
pridobljeni morajo biti projektni pogoji in soglasje pristojne naravovarstvene ustanove.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

4.3 Druge urejene zelene površine

Zeleni pas Čadram EUP: ČAD5
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor:
Namen: Zeleni pas je namenjen prostorski ločitvi naselja Čadram ter proizvodnega in storitvenega območja.
Dopustni objekti in ureditve: Dovoli se zasaditve v skladu s splošnim PIP o zasaditvah. V območju je možno graditi tudi otroška 
igrišča, omrežja ter pripadajoče objekte in naprave za potrebe prometne, komunalne, komunikacijske, energetske in okoljske 
infrastrukture.
Dopustni enostavni objekti: pomožni objekti (varovalna ograja, igriščna ograja, oporni zidovi in škarpe do višin 1,50 m), začasni 
objekti, namenjeni prireditvam, vadbeni objekti, namenjeni rekreaciji na prostem, spominska obeležja.
PIP glede lege objektov: Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov.
PIP glede velikosti: Objekti so minimalnih mer, ki še omogočajo opravljanje dejavnosti.
PIP glede oblikovanja: Zahteva se kvaliteta celostnih oblikovalskih in funkcionalnih rešitev ter opreme, ki zagotavlja ustrezno 
rabo in vzdrževanje ter daje območju primeren videz.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

4.4 Pokopališča

Pokopališče Čadram, Pokopališče Prihova EUP: ČAD6, PRI7
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor:

– Pokopališče: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne namenske rabe ZK.
PIP glede lege objektov Lego objektov se izvede glede na funkcionalne 

zahteve in namembnost. Objekte se orientira skladno z 
zahtevami po racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki 
omogočajo čim boljšo izrabo objekta. 

PIP glede velikosti objektov: Največja višina objektov je ena etaža nad urejenim terenom (P).
Višina in oblika nagrobnikov, razporeditev grobov in sistem pokopa se določi s pokopališkimi pravili. 
PIP glede oblikovanja: Obvezno je celostno oblikovanje in funkcionalne rešitve ter urbana oprema pokopališč, ki zagotavlja 
ustrezno rabo in vzdrževanje ter primeren videz.
Pogoji in merila za parcelacijo: Velikost parcele se določi glede na funkcionalne in tehnološke zahteve.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.



Stran 3060 / Št. 26 / 17. 4. 2015 Uradni list Republike Slovenije

PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

5. Območja prometnih površin

5.1 Javna parkirišča

Javna parkirišča EUP: ČAD6, GOR2, OPL14, OPL37
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Na območju javnih parkirišč se dovoli izgradnjo parkirišča in postavitev 
urbane opreme, izgradnjo omrežij ter pripadajočih objektov in naprav za potrebe prometne, komunalne, komunikacijske, 
energetske in okoljske infrastrukture, ograj do višine 3 m, škarp in podpornih zidov do višine 1,5 m, pomožnih infrastrukturnih 
objektov ter spominskih obeležij.
PIP glede lege objektov: Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov.
PIP glede velikosti: Objekti so minimalnih mer, ki še omogočajo opravljanje dejavnosti.
PIP glede oblikovanja: Obvezna je celostna podoba oblikovalskih in funkcionalnih rešitev ter urbane opreme, ki zagotavlja 
ustrezno rabo, vzdrževanje ter videz.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

5.2 Prometni terminali

Avtobusna postaja Oplotnica EUP: OPL24
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Območje je namenjeno prostorski ureditvi glavne avtobusne postaje ter 
spremljajočim dejavnostim.
PIP glede lege objektov: Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov.
PIP glede velikosti: Dovoljena etažnost je največ pritličje, nadstropje in mansarda. Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem 
terenu je klet v celoti vkopana (kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad terenom), v pobočju pa vsaj ena stran. 
PIP glede oblikovanja:

– Dovoli se sodobno oblikovanje objektov s svobodno tlorisno zasnovo, dvokapnicami, enokapnicami, ravnimi strehami, 
zelenimi strehami ipd. Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so štirikapne strehe, arkade, stolpiči, 
večkotni ali polkrožni izzidki in polkrožno oblikovana okna.

– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
– Nezahtevne in enostavne objekte se oblikuje v skladu s splošnim PIP glede enostavnih objektov.
– Obvezna je celostna podoba oblikovalskih in funkcionalnih rešitev ter urbane opreme, ki zagotavlja ustrezno rabo, 

vzdrževanje ter videz.
Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

6. Območja energetske infrastrukture Oplotnica

Kotlovnica in zalogovnik za daljinsko ogrevanje EUP: OPL35
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe E.
PIP glede lege objektov:

– Orientacija objektov se prilagodi razmeram in funkcionalnim zahtevam. Objekte se orientira skladno z zahtevami po 
racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki omogočajo čim boljšo izrabo.
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– Odmiki od objektov prometnega omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi s področja 
prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri določanju položaja objekta se upošteva, da mora biti na predmetnem 
zemljišču zagotovljenega dovolj prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

PIP glede velikosti: Višina objektov je omejena na 18 m nad terenom. Drugi pogoji glede velikosti niso opredeljeni.
Pogoji in merila za parcelacijo: Velikost parcele se določi glede na funkcionalne in tehnološke zahteve.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne pogoje glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne pogoje glede varovanja zdravja.

7. Vodotoki

Vodotok Oplotnica EUP: OPL32
Upošteva se splošne pogoje in pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne namenske rabe V ter splošne PIP.

8. Območje izven naselij

Območje krajine EUP: BOŽ1, BRE1, BRE5, ČAD1, ČAD7, DOB1, DOV1, 
DOV4, GOR1, GOR4, KOR1, KOV1, LAG1, MAL1, MAR1, 
OKG1, OPL1, OPL2, OPL3, OPL4, PRI1, RAS1, STR1, STR6, 
STR7, UGO1, UGO2, ZGR1, ZLG1, ZLV1

Območja krajine, ki so tudi vinogradniška območja BRE1, BRE5, ČAD1, DOV1, GOR1, KOR1, KOV1, LAG1, 
MAL1, OKG1, OPL1, POB1, PRI1, RAS1, STR1, STR7, 
UGO1, UGO2, ZGR1, ZLG1, ZLV1

Območje okoljske infrastrukture
Centralna čistilna naprava Oplotnica
Center za ločeno zbrane odpadke

EUP:
MAL3
LAG3

Površine nadzemnega pridobivalnega prostora 
(kamnolomi)

EUP: BRE2, KOR3

8.1 Območje avtohtone poselitve

Območje avtohtone poselitve (območja z oznako podrobne namenske rabe A) in območja vinskih kleti (območja z oznako 
podrobne namenske rabe Av):
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe A in Av.
PIP glede lege objektov: Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov.
PIP glede velikosti
Stanovanjske stavbe in druge dopustne stavbe razen vinskih kleti

– Višina: Dovoljena etažnost je pritličje in mansarda (P+M), pri kateri je kolenčni zid visok do 1,4 m ali pritličje in nadstropje 
(P+1), če je višina kapi do 6 m nad koto pritličja. Objekti so lahko podkleteni. Na ravnem terenu je klet v celoti vkopana 
(kota pritličja je lahko največ 0,5 m nad urejenim terenom), v pobočju pa vsaj ena stran.

Kmetijski objekti
– Višina: Največja dovoljena višina stavb znaša 15 m, merjeno od nivoja terena do slemena oz najvišje točke. Velikost ostalih 

kmetijskih objektov je odvisna od tehnoloških zahtev.
Vinogradniške kleti:

– Višina: Dovoljena etažnost je klet, pritličje in mansarda, če je klet v celoti vkopana oziroma klet in mansarda, če je vinska 
klet prislonjena v pobočje. Kapni kolenčni zid naj ne presega 60 cm.

– Tloris: Maksimalna tlorisna velikost znaša 6 x 9 m.
PIP glede oblikovanja
Stanovanjske stavbe in druge dopustne stavbe

– Gradbene mase novih objektov se načrtuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v soseščini.
– Tloris: Podolgovat tloris v razmerju osnovnih stranic vsaj 1:1,4. Lahko je lomljen oziroma členjen.
– Streha: Dvokapnica s simetričnim naklonom 35–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. 

Osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin. Na strehe se lahko namesti 
fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike sončne energije.

– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, temno rjave, opečne ali temno sive barve. Če je to lokalno značilno, je 
kritina lahko slamnata ali iz lesenih skodel.

– Fasade: Upošteva se splošne PIP glede oblikovanja.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni objekti in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, stolpiči, večkotni ali polkrožni 

izzidki in polkrožno oblikovana okna.
– Površine za mirujoči promet: Upošteva se splošne PIP za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči 

promet.
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Kmetijske nestanovanjske stavbe (razen vinskih kleti)
– Tloris: Stavbe imajo podolgovat tloris v razmerju osnovnih stranic vsaj 1:1,4. Lahko je lomljen oziroma členjen. Tloris 

ostalih kmetijskih objektov je odvisen od tehnoloških zahtev.
– Streha: Dvokapnica s simetričnim naklonom 20–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, lahko pa tudi v obliki valjev ali trapezov, temno rjave, opečne ali temno sive 

barve. Kleparski izdelki in žlebovje je bakreno ali v barvi brona oziroma barve kritine.
Ostali kmetijski objekti (silosi, sušilnice ipd.) so oblikovani skladno s tehnološkimi zahtevami.
Vinske kleti:

– Tloris: Stavbe imajo podolgovat tloris v razmerju osnovnih stranic vsaj 1:1,5.
– Streha: Dvokapnica s simetričnim naklonom 35–45°. Sleme objekta mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
– Kritina: Kritina je opečna, v barvi opeke oziroma temnejših rjavih ali sivih odtenkih.

Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede zaščite pred poplavami: Upošteva se splošne PIP glede zaščite pred poplavami.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

8.2 Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe IK.
PIP glede lege objektov Upošteva se splošne pogoje glede lege objektov
PIP glede velikosti objektov

– Višina: Največja dovoljena višina stavb znaša 15 m, merjeno od nivoja terena do slemena. Velikost ostalih kmetijskih 
objektov je odvisna od tehnoloških zahtev.

PIP glede oblikovanja
Kmetijski objekti

– Tloris: Stavbe imajo podolgovat tloris v razmerju osnovnih stranic vsaj 1:1,4. Lahko je lomljen oziroma členjen. Tloris 
ostalih kmetijskih objektov je odvisen od tehnoloških zahtev.

– Streha: Dvokapnica z naklonom 20–45°. Na strehe objektov je možno umestiti fotovoltaične celice in toplotne zbiralnike 
sončne energije.

– Kritina: Kritina je opečna ali v izgledu opečne, temno rjave, opečne ali temno sive barve.
– Ostali kmetijski objekti (stolpni silosi, sušilnice ipd.) so oblikovani skladno s tehnološkimi zahtevami.

Nezahtevni in enostavni objekti
– Upošteva se splošni PIP v zvezi z oblikovanjem enostavnih objektov.

Pogoji in merila za parcelacijo: Upošteva se splošne pogoje in merila za parcelacijo.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne PIP glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne PIP glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne PIP glede varovanja zdravja.

8.3 Površine za oddih, rekreacijo in šport

Površine za oddih, rekreacijo in šport (območja z oznako 
podrobne namenske rabe ZS)

EUP: GOR1, STR1

Upošteva se PIP za Športni park Oplotnica (EUP OPL15)

8.4 Območje okoljske infrastrukture

8.4.1 Centralna čistilna naprava

Centralna čistilna naprava Oplotnica EUP: MAL3
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe O.
PIP glede lege objektov:

– Orientacija objektov se prilagodi razmeram in funkcionalnim zahtevam. Objekte se orientira skladno z zahtevami po 
racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki omogočajo čim boljšo izrabo.
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– Odmiki od objektov prometnega omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi s področja 
prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri določanju položaja objekta se upošteva, da mora biti na predmetnem 
zemljišču zagotovljenega dovolj prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

PIP glede velikosti: Višina objektov je omejena na 18 m nad terenom. Drugi pogoji glede velikosti niso opredeljeni.
Pogoji in merila za parcelacijo: Velikost parcele se določi glede na funkcionalne in tehnološke zahteve.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Območje centralne čistilne naprave Oplotnica 
se nahaja v poplavnem območju, določenem na podlagi elaborata Hidrološko hidravlična presoja – Čistilna naprava Oplotnica 
(Higra d.o.o., 870/09, Maribor, december 2009, marec 2010). Upošteva se splošne pogoje glede varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter obrambnih potreb ter omilitvene ukrepe, ki so navedeni v predmetnem elaboratu. Za varen dostop do 
objekta in izboljšanje odtočnih razmer v območju čistilne naprave je potrebno:
1. Zgraditi nov nadomestni premostitveni objekt in urediti območje struge dolvodno v dolžini 30–50 m.
2. Izvesti manjša vzdrževalna dela na potoku Oplotnica: odstraniti drevesa iz struge vodotoka, ki ovirajo pretoke visoke vode ter 
sanirati manjše zajede na desnem bregu s kamnitimi zložbami v suho.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne pogoje glede varovanja zdravja.

8.4.2 Center za ločeno zbrane odpadke

Center za ločeno zbrane odpadke Oplotnica EUP: LAG3
PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor: Upošteva se splošne pogoje iz Priloge 1 za območja z oznako podrobne 
namenske rabe O.
PIP glede lege objektov:

– Orientacija objektov se prilagodi razmeram in funkcionalnim zahtevam. Objekte se orientira skladno z zahtevami po 
racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki omogočajo čim boljšo izrabo.

– Odmiki od objektov prometnega omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi s področja 
prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri določanju položaja objekta se upošteva, da mora biti na predmetnem 
zemljišču zagotovljenega dovolj prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

PIP glede velikosti: Višina objektov je omejena na 18 m nad terenom. Drugi pogoji glede velikosti niso opredeljeni.
Pogoji in merila za parcelacijo: Velikost parcele se določi glede na funkcionalne in tehnološke zahteve.
PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: Upošteva se splošne PIP glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine: Upošteva se splošne pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine.
PIP glede ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin: Upošteva se splošne pogoje glede ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin.
PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb: Upošteva se splošne pogoje glede varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
PIP glede varovanja zdravja: Upošteva se splošne pogoje glede varovanja zdravja.

8.5 Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

Kamnolomi EUP: BRE2, KOR3
Upošteva se splošne izvedbene pogoje, pogoje za območja z oznako podrobne namenske rabe LN iz priloge 1 ter pogoje, ki 
izhajajo iz podeljene rudarske pravice. V primeru širitve obstoječega pridobivalnega prostora je potrebno predhodno sprejeti 
OPPN. 
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Priloga 3: SEZNAM ENOT UREJANJA PROSTORA (EUP)

Zaporedna 
številka

Statistično naselje Ime enote urejanja 
prostora

Oznaka 
EUP

Način urejanja Podrobna 
namenska 
raba prostora

Varstveni režimi

1. Božje Božje- območje 
zunaj naselja

BOŽ1 OPN A, Av, PC, G, 
K1, K2, VC

KD* 

2. Božje  Božje- vas BOŽ2 OPN SK
3. Brezje Brezje- območje 

zunaj naselja
BRE1 OPN A, Av, IK, PC, 

G, K1, K2, VC
KD,
Poplavno 
območje*****

4. Brezje pri Oplotnici Kamnolom 
dolomita Brezje pri 
Oplotnici

BRE2 OPN  LN KD

5. Brezje pri Oplotnici Ribniki Brezje pri 
Oplotnici

BRE3 OPPN VC KD

6. Brezje pri Oplotnici Lesna industrija 
Sadek

BRE4 OPN IG

7. Brezje Brezje-območje 
zunaj naselja

BRE5 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD, VVO**

8. Čadram Čadram- območje 
zunaj naselja

ČAD1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD,
Poplavno 
območje*****

9. Čadram Čadram- vas ČAD2 OPN SK, PC, VC KD
10. Čadram Gostišče Sovič ČAD3 OPN CD, PC
11. Čadram Gospodarska cona 

Čadram
ČAD4 OPN IG, PC

12. Čadram Zeleni pas Čadram ČAD5 OPN ZD, PC
13. Čadram Pokopališče 

Čadram
ČAD6 OPN ZK, PO

14. Čadram Čadram- območje 
zunaj naselja

ČAD7 OPN A PC,K1, K2, 
G

15. Čadram Poslovna cona 
Čadram

ČAD8 OPPN CD

16. Čadram Kamnolom 
Čadram

ČAD9 OPPN LN

17. Dobrova pri Prihovi Dobrova pri 
Prihovi- območje 
zunaj naselja

DOB1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD

18. Dobrova pri Prihovi Dobrova pri 
Prihovi- vas

DOB2 OPN SK, PC

19. Dobriška vas Ribnik Partovec DOB3 OPN VC, G Naravni 
spomenik

20. Dobriška vas Dobriška vas-
območje zunaj 
naselja

DOV1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

Poplavno 
območje***

21. Dobriška vas Dobriška vas- 
središče

DOV2 OPN SK, VC Poplavno*** 
območje, KD

22. Dobriška vas Ob potoku DOV3 OPN SK Poplavno*** 
območje

23. Dobriška vas Dobriška vas-
območje zunaj 
naselja

DOV4 OPN PC, G, K1, K2, 

24. Gorica pri Oplotnici Gorica pri 
Oplotnici- območje 
zunaj naselja

GOR1 OPN A, PC, ZS, G, 
K1, K2, VC 

Poplavno 
območje*****

25. Gorica pri Oplotnici Gorica pri 
Oplotnici- središče

GOR2 OPN SK, PC, PO KD

26. Gorica pri Oplotnici Gorica pri 
Oplotnici- sever

GOR3 OPN SK

27. Gorica pri Oplotnici Gorica pri 
Oplotnici- nad 
vinogradi 

GOR4 OPN SK

28. Gorica pri Oplotnici Gorica pri 
Oplotnici-jug

GOR5 OPN SK, PC
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Zaporedna 
številka

Statistično naselje Ime enote urejanja 
prostora

Oznaka 
EUP

Način urejanja Podrobna 
namenska 
raba prostora

Varstveni režimi

29. Gorica pri Oplotnici Gorica pri 
Oplotnici-nad 
Malahorno

GOR6 OPN SK

30. Koritno Koritno- območje 
zunaj naselja

KOR1 OPN A, Av, PC, G, 
K1, K2, VC

31. Koritno Koritno- vas KOR2 OPN SK, PC KD
32. Koritno Kamnolom 

Obrovnik
KOR3 OPN LN

33. Koritno Govedorejski obrat 
Dečar

KOR4 Odlok o OPPN za 
hlev s pripadajočimi 
objekti in 
infrastrukturo na 
parc. št. 254, 155, 
156/1, 156/2, vse 
k.o. Koritno (Uradni 
list RS, št. 31/13)

K2, PC, G

34. Kovaški Vrh Območje zunaj 
naselij

KOV1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD

35. Lačna Gora Lačna Gora- 
območje zunaj 
naselja

LAG1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD

36. Lačna Gora Nad Oplotnico LAG2 OPN SK, PC
37. Lačna Gora Zbirni center za 

odpadke
LAG3 OPN O

38. Lačna Gora Območje za 
dopolnilne 
dejavnosti kmetije 
Rataj

LAG4 OPN A

39. Malahorna Malahorna- 
območje zunaj 
naselja

MAL1 OPN A, Av, IK, PC, 
G, K1, K2, VC

KD, poplavno*** 
območje,
Poplavno 
območje*****

40. Malahorna Malahorna- vas MAL2 OPN SK, PC, VC KD
41. Malahorna Centralna čistilna 

naprava Oplotnica
MAL3 OPN O Poplavno 

območje****
42. Markečica Markečica- 

območje zunaj 
naselja

MAR1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD, poplavno*** 
območje

43. Markečica Markečica- vas MAR2 OPN SK Poplavno*** 
območje

44. Markečica Markečica- čez 
potok

MAR3 OPN SK Poplavno*** 
območje

45. Okoška Gora Okoška Gora- 
območje zunaj 
naselij

OKG1 OPN A, Av, PC, G, 
K1, K2

46. Oplotnica Območje zunaj 
naselja- vinogradi

OPL1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

47. Oplotnica Območje zunaj 
naselja

OPL2 OPN A, PC, K1 Poplavno*** 
območje

48. Oplotnica Območje zunaj 
naselja- Gmajna, 
Partovec

OPL3 OPN A, PC, G, K1, 
K2

KD,
Poplavno 
območje*****

49. Oplotnica Območje zunaj 
naselja- polje pod 
naseljem Oplotnica

OPL4 OPN PC, G, K1, VC Poplavno*** 
območje,
Poplavno 
območje*****

50. Oplotnica Graščina OPL5 Ureditveni načrt za 
grajski kompleks v 
Oplotnici (Uradni 
list RS, št. 71/96) s 
spremembami

CU KD

51. Oplotnica Center- Ul. 
Pohorskega 
bataljona

OPL6 OPN CU, PC
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Zaporedna 
številka

Statistično naselje Ime enote urejanja 
prostora

Oznaka 
EUP

Način urejanja Podrobna 
namenska 
raba prostora

Varstveni režimi

52. Oplotnica Osnovna šola 
Oplotnica

OPL7 OPN CU, PC

53. Oplotnica Staro vaško jedro 
naselja- sever

OPL8 OPN CU, PC

54. Oplotnica Staro vaško jedro- 
ob Oplotnici

OPL9 OPN CU, PC, VC KD, poplavno*** 
območje

55. Oplotnica Staro vaško jedro-
nad Graščino

OPL10 OPN SS, PC KD

56. Oplotnica Oplotnica- bloki na 
Prešernovi c. 

OPL11 OPN SS, PC KD

57. Oplotnica Oplotnica- bloki 
pri šoli

OPL12 OPN SS, PC

58. Oplotnica Oplotnica- 
območje 
stanovanj; 
Granitna in Strma 
ul.

OPL13 OPN SK

59. Oplotnica Oplotnica- 
parkirišče za šolo

OPL14 OPN PO

60. Oplotnica Športni park 
Oplotnica

OPL15 OPN ZS

61. Oplotnica Park v Oplotnici OPL16 OPN ZP KD, Zavarovano 
območje narave- 
spomenik 
oblikovane 
narave

62. Oplotnica Gospodarska cona 
Oplotnica

OPL17 OPN IG, PC

63. Oplotnica Oplotnica-
Ul. 22. maja, 
Prečna ul., 
Pohorska c. 

OPL18 OPN SS, PC KD

64. Oplotnica Oplotnica- Cesta 
na polje

OPL19 OPN SS

65. Oplotnica Oplotnica- 
podeželsko 
naselje; Goriška c.

OPL20 OPN SK, PC

66. Oplotnica Oplotnica- ob 
potoku

OPL21 OPN SK, ZD, PC, 
VC

Poplavno*** 
območje

67. Oplotnica Oplotnica- 
Pohorska c. 

OPL22 OPN SK, PC

68. Oplotnica Oplotnica- ob 
avtobusni postaji

OPL23 OPN SS, PC

69. Oplotnica Avtobusna postaja 
Oplotnica

OPL24 OPN PO

70. Oplotnica Trgovski center in 
bencinski servis 
Oplotnica

OPL25 OPN CU

71. Oplotnica Oplotnica- 
Partizanska cesta

OPL26 OPN SK, VC

72. Oplotnica Turistično območje 
Oplotnica

OPL27 OPPN BT

73. Oplotnica Oplotnica- žaga OPL28 OPN SS
74. Oplotnica Oplotnica- konec 

Prešernove c.
OPL29 OPN SS, PC

75. Oplotnica Oplotnica- proti 
Lačni Gori

OPL30 OPN SK

76. Oplotnica Dom za starejše 
občane Oplotnica

OPL31 OPN SB



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 17. 4. 2015 / Stran 3067 

Zaporedna 
številka

Statistično naselje Ime enote urejanja 
prostora

Oznaka 
EUP

Način urejanja Podrobna 
namenska 
raba prostora

Varstveni režimi

77. Oplotnica Oplotnica- 
območje 
stanovanj; 
Vinogradna in 
Šolska c., Ul. 
Pohorskega 
bataljona

OPL32 OPN SS, PC, K2 KD

78. Oplotnica Potok Oplotnica v 
naselju

OPL33 OPN ZD, PC, VC KD, spomenik 
oblikovane 
narave

79. Oplotnica Centralno območje 
ob tovarni

OPL34 OPN CU, PC

80. Oplotnica Kotlovnica in 
zalogovnik 
za daljinsko 
ogrevanje na 
biomaso

OPL35 OPN E

81. Oplotnica Župnijsko središče OPL36 OPN CD KD
82. Oplotnica Parkirišče ob 

župnijski cerkvi
OPL37 OPN PO KD

83. Oplotnica Gmajna OPL38 OPN SK, PC
84. Oplotnica Ob gozdu OPL39 OPN SK
85. Oplotnica Travniška cesta OPL40 OPN SK poplavno

območje****
86. Oplotnica Oplotnica jug OPL41 OPN SK poplavno

območje****
87. Območje prenosnega 

plinovodne zanke do 
Zreč

Območje 
Državnega 
prostorskega 
načrta za prenosne 
plinovode zanke 
do Zreč

OPL42 DPN BT, SK, PC, G, 
K1, K2, VC

Območje se ureja 
s sprejetim in 
veljavnim DPN 
(Uradni list RS, 
št. 15/14-447)

88. Oplotnica Turistično območje 
Oplotnica

OPL43 Odlok o občinskem 
podrobnem 
prostorskem 
načrtu za del 
območja urejanja 
turističnega 
območja z 
nastanitvijo (Uradni 
list RS, št. 31/13)

BT

89. Pobrež Pobrež- območje 
zunaj naselja

POB1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

90. Pobrež Pobrež- vas POB2 OPN SK KD, poplavno
območje***,
Poplavno 
območje*****

91. Pobrež Pobrež- območje 
zunaj naselja

POB3 OPN PC, K1, K2, 
VC

poplavno
območje***,
Poplavno 
območje*****

92. Pobrež Pobrež- območje 
zunaj naselja

POB4 OPN PC, K1 

93. Prihova Prihova- območje 
zunaj naselja

PRI1 OPN A, IK, PC, G, 
K1, K2, VC

KD

94. Prihova Prihova- severno 
od cerkve

PRI2 OPN SK, PC

95. Prihova Prihova- vas PRI3 OPN SK KD
96. Prihova Območje 

centralnih 
dejavnosti Prihova

PRI4 OPN CD KD

97. Prihova Pokopališče 
Prihova

PRI5 OPN ZK, PC
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Zaporedna 
številka

Statistično naselje Ime enote urejanja 
prostora

Oznaka 
EUP

Način urejanja Podrobna 
namenska 
raba prostora

Varstveni režimi

98. Prihova Športni park 
Prihova

PRI6 OPN ZS

99. Raskovec Raskovec- 
območje zunaj 
naselja

RAS1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

100. Raskovec Raskovec- vas RAS2 OPN SK, PC KD
101. Raskovec Raskovec- vas jug RAS3 OPN SK, PC
102. Straža pri Oplotnici Straža pri 

Oplotnici- območje 
zunaj naselja

STR1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

KD,
Poplavno 
območje*****

103. Straža pri Oplotnici Straža pri 
Oplotnici- zahod

STR2 OPN SK, PC

104. Straža pri Oplotnici Straža pri 
Oplotnici- zahod

STR3 OPN SK,

105. Straža pri Oplotnici Straža pri 
Oplotnici- vas

STR4 OPN SK, PC

106. Straža pri Oplotnici Tenis igrišče 
Straža pri Oplotnici

STR5 OPN ZS

107. Straža pri Oplotnici Straža pri 
Oplotnici- območje 
zunaj naselja

STR6 OPN  K1, K2 KD,
Poplavno 
območje*****

108. Straža pri Oplotnici Straža pri 
Oplotnici- območje 
zunaj naselja

STR7 OPN  K1, K2 A, PC, K1, K2, 
G, VC

109. Ugovec Ugovec- območje 
zunaj naselja

UGO1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, VC

110. Ugovec Ugovec- območje 
zunaj naselja

UGO2 OPN A, PC, G, K1, 
K2, 

111. Ugovec Ugovec- vas UGO3 OPN SK, PC KD
112. Zg. Grušovje Območje zunaj 

naselja
ZGR1 OPN A,PC, G, K1, 

K2, VC
113. Zg. Grušovje Zg. Grušovje- vas 

jug
ZGR2 OPN SK

114. Zg. Grušovje Zg. Grušovje- vas 
sever

ZGR3 OPN SK

115. Zg. Grušovje Govedorejska 
kmetija Pučnik

ZGR4 Odlok o OPPN za 
hlev s pripadajočimi 
objekti in 
infrastrukturo na 
parc. št. 223/1 k.o. 
Zgornje Grušovje 
(Uradni list RS, 
št. 47/13)

 K1

116. Zlogona Gora Območje zunaj 
naselja

ZLG1 OPN A, PC, ZS, G, 
K1, K2, G, VC

117. Zlogona vas Območje zunaj 
naselja

ZLV1 OPN A, PC, G, K1, 
K2, 

KD*- kulturna dediščina
VVO**- vodovarstveno območje- občinski nivo (območje vodnega vira Brinjeva Gora, ID območja 426, režim 3: Odlok o 

varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče, Uradni list RS, št. 49/02)
Poplavno območje***- po Državni opozorilni karti poplav (Uredba o Načrtih upravljana voda za vodni območji Donave in 

Jadranskega morja, Uradni list RS, št. 61/11, kartografska priloga 54)
Poplavno območje****- Hidrološko hidravlična presoja – Čistilna naprava Oplotnica (Higra d.o.o., 870/09, Maribor, december 

2009, marec 2010), Opredelitev do hidrološko hidravlične presoje – Čistilna naprava Oplotnica (ARSO, 5. 5. 2010, dokument 
št. 108/10-AD)

Poplavno območje*****- Hidrološko- hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti ob strugah vodotokov, Projekt d.d., 
št. n. 11103_10, Nova Gorica, julij 2012
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PIRAN

1135. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena 
Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 46/2007)

R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Piran

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 
24. 3. 2015.

Št. 671-1/2015
Piran, dne 24. marca 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB, št. 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 17. člena Statuta Ob-
čine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet 
Občine Piran na 5. redni seji dne 24. marca 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Piran

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom Občinski svet Občine Piran določa 
pogoje, postopke ter merila in normative za vrednotenje pro-
gramov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
letnih programov športa, ki so v občinskem javnem interesu.

2. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
Občini Piran lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih pro-
gramov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 

s sedežem na območju Občine Piran,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa,

– zavodi s področja primarnega, sekundarnega in terciar-
nega izobraževanja.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju letnega programa športa v Občini Piran.

3. člen
(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izva-
jalci iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v Občini Piran,
– v programe vključujejo občane piranske občine,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– delujejo najmanj dve leti,
– svojo dejavnost opravljajo pretežno na območju Občine 

Piran,
– izvajajo programe javnega interesa v skladu z nacional-

nim programom športa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih 
aktivnosti,

– imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo 
najmanj 36 tednov v letu v/na domicilnem objektu (izjema so 
sezonski športi: odbojka na mivki, ki ima zagotovljeno redno in 
programsko urejeno vadbo najmanj 24 tednov v letu na domicil-
nem objektu, in smučanje, ki se vrednoti kot poseben program 
v prostočasni športni vzgoji otrok in mladine),

– imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini 
ter seznam članov,

– izvajalci, ki so že bili sofinancirani, so redno dostavljali 
podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila 
o doseženih rezultatih ter so izkazali namensko rabo proračun-
skih sredstev v predhodnem proračunskem letu,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene v besedilu razpisa 
in razpisni dokumentaciji.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
(vsebine sofinanciranja)

Sofinancira se naslednje vsebine:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 

MLADINE:
A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH 

OTROK
B) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVE-

ZNIH OTROK
C) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
D) POSEBNI PROGRAMI
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEB-

NIMI POTREBAMI
1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMER-

JENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT
1.6 VRHUNSKI ŠPORT
1.7 ŠPORT INVALIDOV
1.8 ŠPORTNA REKREACIJA
1.9 ŠPORT STAREJŠIH
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
2.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STRO-

KOVNIH KADROV V ŠPORTU
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
4.1 ŠPORTNI PROJEKTI
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA 

ŠPORT
6. PRILOGE
Vsebine, ki se bodo sofinancirale, se določijo v letnem 

programu športa v Občini Piran.

III. ZAGOTOVITEV SREDSTEV

5. člen
(zagotovitev sredstev)

Sredstva za sofinanciranje vsebin, navedenih v 4. členu 
tega pravilnika, so opredeljena v posebnih postavkah prora-
čuna.
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Sredstva za sofinanciranje programov športa, ki jih izvaja-
jo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, opredeljeni zno-
traj vsebine prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok, 
so opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna, ki jo 
koordinira Športni in mladinski center Piran.

Izvajalcem se zagotavljajo sredstva na podlagi Meril za 
vrednotenje programov športa v Občini Piran, ki so sestavni 
del tega pravilnika.

Višina sofinanciranja posameznih vsebin je odvisna od 
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

IV. POSTOPEK DO JAVNEGA RAZPISA, JAVNI RAZPIS  
IN IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

6. člen
(javni razpis in postopek izbora)

Predlog letnega programa športa za tekoče leto v Občini 
Piran pripravi strokovna služba Športnega in mladinskega cen-
tra Piran. Letni program športa za tekoče leto sprejme Občinski 
svet Občine Piran.

Izbor programov izvajalcev športa, ki se jih bo sofinan-
ciralo iz občinskega proračuna, se izpelje na podlagi javnega 
razpisa, ki ga za vsako proračunsko leto objavi Občina Piran 
v uradnem glasilu.

Pred objavo razpisa imenuje župan/županja Občine Piran 
komisijo za presojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih 
programov športa in športnih projektov, ki je sestavljena iz 
najmanj treh članov.

Vodenje postopkov javnega razpisa vodi komisija za pre-
sojo in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa 
in športnih projektov. Strokovno in tehnično pomoč komisiji 
nudi strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran.

Natančen potek javnega razpisa, razpoložljivost razpisne 
dokumentacije, rok oddaje prijav in drugi pogoji javnega razpisa 
so opredeljeni v besedilu javnega razpisa.

Predlog izbora programov izvajalcev letnega programa 
športa in predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev 
za sofinanciranje programov športa pripravi komisija za presojo 
in ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa in 
športnih projektov. Izbor programov izvajalcev letnega pro-
grama športa in razdelilnik sredstev posameznim izvajalcem 
letnega programa športa potrdi župan/županja Občine Piran.

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV

7. člen
(vrednotenje programov športa)

Vrednost sofinanciranja programov športa je odvisna od 
vsakoletnih razpoložljivih sredstev na ustreznih postavkah pro-
računa Občine Piran za področje športa in od realizacije ciljev 
glede na pričakovane dosežke izvajalcev.

Vrednost programov po merilih, ki so sestavni del tega 
pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po 
sprejetem proračunu in po ovrednotenih programih izvajalcev 
za vsako leto posebej. Ura se šteje kot šolska ura (45 minut).

VI. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA

8. člen
(sklenitev pogodb)

Občina Piran ter Športni in mladinski center Piran sklene-
ta z izvajalci, izbranimi na podlagi razpisa, tristranske pogodbe 
za tekoče koledarsko leto, v katerih se določi:

– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovane dosežke glede na cilje v programu,

– višino sredstev za dogovorjene programe,
– način prejemanja odobrenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

9. člen
(postopek do sklenitve pogodb)

Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi, ki so že 
bili sofinancirani, lahko sofinancirajo v skladu s sklepom o zača-
snem financiranju Občine Piran, in sicer v višini dvanajstin dode-
ljenih sredstev v preteklem proračunskem letu. Po izvedbi javnega 
razpisa in podpisa pogodb za tekoče leto se sredstva poračunajo.

VII. DOLŽNOSTI IZVAJALCA

10. člen
(dolžnosti izvajalca)

Porabniki proračunskih sredstev po tem pravilniku so 
dolžni:

– izvajati dogovorjene programe najmanj v obsegu, ki se 
ga opredeli v pogodbi,

– namensko koristiti prejeta proračunska sredstva,
– oddati v pogodbeno določenih rokih poročila o izvedbi 

programov,
– posredovati dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem pro-

grama pristojnim strokovnim službam Občine Piran ter Špor-
tnega in mladinskega centra Piran.

VIII. NADZOR

11. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem programov izvaja strokovna služ-
ba Športnega in mladinskega centra Piran in Občine Piran. 
Nadzor se izvaja z napovedanimi obiski in nenapovedanimi 
obiski. Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, katerega 
podpišeta in prejmeta en izvod izvajalec in en izvod strokovna 
služba Športnega in mladinskega centra Piran.

V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ob 
obisku ugotovi, da izvajalec programa ne izvaja ali ga ne izvaja 
v skladu s prijavo na javni razpis in opredelitvijo v pogodbi, se 
o tem pisno opozori izvajalca. V primeru, da izvajalec kljub 
pisnem opozorilu ne začne izvajati programa v skladu oprede-
litvijo v pogodbi, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.

IX. KONČNE DOLOČBE

12. člen
(veljavnost)

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

13. člen
(spremembe in dopolnitve)

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo 
po enakem postopku, kot je bil sprejet ta pravilnik.

14. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnih aktov)

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi akti, ki 
so do sedaj urejali to področje v Občini Piran.

Št. 671-1/2015
Piran, dne 24. marca 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.
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Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 
e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano 
– testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)

P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O
sui criteri di cofinanziamento per l’attuazione  

del programma annuale dello sport nel Comune 
di Pirano

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella seduta del 24 marzo 2015.

N. 671-1/2015
Pirano, 24 marzo 2015

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

Visto l’art. 21 della Legge sulle autonomi locali (Gazzetta 
Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, n. 14/10 Sentenza del-
la CC: UI-267/09-19, 84/10 Sentenza della CC: UI-176/08-10), 
vista la Legge in materia dello sport (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 22/98), visto il Programma nazionale dello sport nella 
Repubblica di Slovenia 2014–2023 (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 26/14) e l’art.17 dello Statuto del Comune di Pirano 
(Gazzetta Ufficiale della RS, No. 5/14 – testo unico 2) il Consi-
glio Comunale del Comune di Pirano nella 5a seduta ordinaria, 
il 24 marzo 2015 approva il seguente

R E G O L A M E N T O
sui criteri di cofinanziamento per l’attuazione  

del programma annuale dello sport nel Comune 
di Pirano

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Contenuti del regolamento)

Con il presente regolamento il Consiglio Comunale del 
Comune di Pirano stabilisce le condizioni, le procedure, i criteri 
e le norme per la valutazione dei programmi e la ripartizione dei 
fondi destinati al cofinanziamento dei programmi annuali dello 
sport, di pubblico interesse comunale.

Art. 2
(Condizioni per il cofinanziamento)

Possono aderire al bando di cofinanziamento per la re-
alizzazione del programma annuale delle attività sportive nel 
Comune di Pirano i seguenti esecutori dei programmi sportivi:

– i club sportivi,
– le federazioni delle associazioni e dei club sportivi 

istituite dalle società sportive con sede nel Comune di Pirano,
– le istituzioni, le società commerciali, le imprese e i 

soggetti privati ed altre organizzazioni registrate per svolgere 
attività nel settore dello sport,

– gli istituti che operano nel campo dell’istruzione prima-
ria, secondaria e terziaria.

Le associazioni sportive hanno, a parità di condizioni, 
priorità per l’ottenimento del co-finanziamento per l’attuazione 
del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano.

Art. 3
(Diritto al cofinanziamento)

Il diritto al cofinanziamento dei programmi sportivi spetta 
agli esecutori, di cui nel precedente articolo del presente rego-
lamento, i quali adempiono alle seguenti condizioni:

– hanno sede nel comune di Pirano,
– includono nei programmi i cittadini del comune di Pi-

rano,
– sono registrati per l’organizzazione di attività sportive,
– operano almeno da due (2) anni,
– svolgono la loro attività prevalentemente nel Comune 

di Pirano,
– attuano programmi di interesse pubblico in conformità 

al programma nazionale dello sport,
– dispongono delle condizioni materiali, dello spazio, del 

personale e delle condizioni organizzative, per la realizzazione 
delle attività sportive programmate,

– possono garantire un allenamento regolare ed ordinario 
come da programmazione, per almeno 36 settimane l’anno 
nella struttura di loro dotazione, ubicata in area comunale 
(con eccezione di sport stagionali: beach volley, nel cui caso 
l’allenamento ordinario e regolare deve essere garantito come 
da programmazione, per un minimo di 24 settimane l’anno, 
presso un impianto di loro dotazione, sito in area comunale, 
e lo sci, che viene valutato nell’ambito dei programmi specifici 
di educazione sportiva per il tempo libero dei bambini e degli 
adolescenti),

– tengono regolari evidenze concernenti i loro soci e il pa-
gamento delle quote associative, compreso un elenco dei soci,

– gli esecutori che in passato sono stati già finanziati e 
che hanno fornito regolarmente i report relativi ai loro soci, alla 
realizzazione dei programmi e ai risultati ottenuti e che hanno 
altresì dimostrato il corretto utilizzo dei fondi nel precedente 
esercizio,

– adempiono alle restanti condizioni previste dal bando e 
dalla documentazione di gara.

II. DISPOSIZIONI SOSTANZIALI

Art. 4
(Contenuti per il cofinanziamento)

Vengono cofinanziati i seguenti contenuti:
1. PROGRAMMAZIONE SPORTIVA:
EDUCAZIONE SPORTIVO-RICREATIVA PER BAMBINI 

E ADOLESCENTI: 
A) EDUCAZIONE SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO PER 

BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
B) EDUCAZIONE SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO PER 

BAMBINI IN ETÀ SCOLARE
C) EDUCAZIONE SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO PER 

ADOLESCENTI
D) PROGRAMMI SPECIFICI
1.1. EDUCAZIONE SPORTIVA PER BAMBINI E ADOLE-

SCENTI CON BISOGNI SPECIALI
1.3 ATTIVITÀ SPORTIVE EXTRA-CURRICOLARI PER 

STUDENTI
1.4 EDUCAZIONE SPORTIVA PER BAMBINI E ADOLE-

SCENTI MIRATA ALLO SPORT DI QUALITÀ E ALLO SPORT 
AGONISTICO

1.5 SPORT DI QUALITÀ
1.6 SPORT AGONISTICO
1.7 SPORT PER DIVERSAMENTE ABILI
1.8 SPORT RICREATIVO
1.9 ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA TERZA ETÀ
2. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
2.1 FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSI-

ONALE DEL PERSONALE TECNICO NEL SETTORE SPOR-
TIVO

3. ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SPORTIVO:
3.1 FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI 

SPORTIVE
4. EVENTI SPORTIVI E PROMOZIONE DELLO SPORT:
4.1 PROGETTI IN CAMPO SPORTIVO
5. IMPIANTI E AREE NATURALI DESTINATE ALLE 

ATTIVITÀ SPORTIVE
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6. ALLEGATI
I contenuti che verranno cofinanziati sono definiti nel pro-

gramma annuale per lo sport del Comune di Pirano.

III. GARANZIA DEI FINANZIAMENTI

Art. 5
(Garanzia dei finanziamenti)

I finanziamenti dei contenuti di cui all’Art. 4 del presente 
regolamento sono assicurati nell’ambito di specifiche voci di 
bilancio.

I finanziamenti dei programmi sportivi eseguiti da parte di 
istituzioni operanti nel campo dell’educazione e dell’istruzione, 
come definiti nell’ambito del capitolato Educazione fisica nel 
tempo libero per i bambini in età scolare sono definiti in una 
voce separata nel bilancio comunale, cui fa riferimento il Centro 
Sportivo e Giovanile di Pirano.

Ai contraenti vengono erogati i fondi sulla base dei criteri 
di valutazione dei programmi sportivi del Comune di Pirano, 
che sono parte integrante del presente regolamento.

Il cofinanziamento dei singoli contenuti dipende dalle 
risorse disponibili nel bilancio comunale annuale.

IV. PROCEDURA DI GARA, BANDO PUBBLICO, 
SELEZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGRAMMA 

ANNUALE DELLO SPORT

Art. 6
(Bando di gara e procedura di selezione)

La proposta del programma dello sport per il corrente 
anno nel Comune di Pirano è predisposta dai servizi profes-
sionali del Centro Sportivo e Giovanile di Pirano. La program-
mazione annuale delle attività sportive per il corrente anno è 
quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale del 
Comune di Pirano.

La selezione dei programmi sportivi offerti dagli sport 
providers – ovv. esecutori, che saranno co-finanziati dal bi-
lancio comunale, è effettuata in base ad un bando pubblico, 
pubblicato dal Comune di Pirano sulla Gazzetta Ufficiale per 
ogni esercizio finanziario a parte.

Prima della pubblicazione del bando di gara, viene nomi-
nata da parte del Sindaco del Comune di Pirano una commis-
sione preposta all’esame e alla valutazione delle proposte dei 
programmi annuali e dei progetti riferiti allo sport, composta da 
almeno tre (3) membri.

Detta commissione sovrintende e gestisce le procedure 
della succitata gara pubblica. La stessa è inoltre coadiuvata 
dell’assistenza professionale e tecnica, fornita dai servizi pro-
fessionali del Centro Sportivo e Giovanile di Pirano.

Il bando pubblico stabilisce nei dettagli, nel rispettivo 
testo, lo svolgimento della gara, definisce la disponibilità dei 
documenti e il capitolato di gara, il termine ultimo stabilito per 
la presentazione delle domande e gli altri termini di gara.

La Commissione preposta all’esame e alla valutazione del-
le proposte di programmi annuali e progetti riferiti allo sport redi-
ge una proposta di programmi sportivi selezionati, corredandola 
da una proposta di ripartizione dei fondi di bilancio, disponibili e 
stanziati per il cofinanziamento dei programmi in questione, per 
essere erogati ai candidati selezionati. La proposta di programmi 
sportivi annuali e la proposta di ripartizione dei finanziamenti da 
essere conferiti ai singoli candidati/esecutori di tali programmi 
devono ricevere conferma del Sindaco del Comune di Pirano.

V. VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 7
(Valutazione dei programmi sportivi)

Il valore del co-finanziamento dei programmi sportivi di-
pende dalle risorse annuali disponibili nelle voci pertinenti del 

bilancio del Comune di Pirano, relative al campo dello sport 
e, dalla realizzazione degli obiettivi in   termini di risultati attesi 
dagli esecutori.

Il valore dei programmi secondo i criteri, che sono parte 
integrante del presente Regolamento, è espresso in punti. Il va-
lore di un punto viene determinato in base al bilancio approvato 
e alla valutazione dei programmi, presentati dai candidati, per 
ciascun anno a parte. Per il periodo di un’ora si sottintende la 
durata di una lezione scolastica (45 minuti).

VI. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CON GLI ESECUTORI 
DEI PROGRAMMI ANNUALI DELLO SPORT

Art. 8
(Stipulazione dei contratti)

Il Comune di Pirano e il Centro Sportivo e Giovanile di 
Pirano stipulano con gli esecutori ovvero candidati selezionati 
in base al bando di gara, un contratto tripartito per il corrente 
anno solare, determinando quanto segue:

– il contenuto e la portata del programma,
– il periodo della realizzazione del programma,
– i risultati attesi in termini di obiettivi del programma,
– l’ammontare dei finanziamenti per i programmi con-

cordati,
– le modalità di erogazione degli stanziamenti approvati,
– altri diritti e obblighi reciproci.

Art. 9
(Procedura antecedente la stipulazione dei contratti)
In attesa dell’adozione del bilancio di previsione per l’anno 

in corso, i programmi che hanno beneficiato dei finanziamen-
ti già negli esercizi precedenti, si potranno cofinanziare in 
conformità alla Delibera sull’esercizio provvisorio del Comune 
di Pirano, per importi pari ai dodicesimi dei fondi allocati nel 
precedente esercizio. In seguito all’esito della gara pubblica 
e alla conseguente firma dei contratti per il corrente anno 
d’esercizio, verrà effettuato un conguaglio dei fondi.

VII. OBBLIGHI DELL’ESECUTORE/CONTRAENTE

Art. 10
(Obblighi dell’esecutore e/o contraente)

I fruitori dei mezzi del bilancio, in virtù del presente rego-
lamento, hanno l’obbligo di:

– implementare i programmi concordati almeno in misura 
come determinata dal contratto,

– utilizzare i mezzi del bilancio ricevuti, conformemente 
alla loro destinazione,

– presentare entro le scadenze contrattuali i report 
sull’attuazione dei programmi,

– fornire, ai servizi professionali del Comune di Pirano e 
al Centro Sportivo e Giovanile di Pirano, chiarimenti aggiuntivi 
circa l’attuazione del programma.

VIII. CONTROLLO

Art.11
(Controllo)

Il monitoraggio dell’attuazione dei programmi sarà effet-
tuato da parte dei servizi professionali del Centro Sportivo e 
Giovanile di Pirano. Il monitoraggio verrà effettuato con visite 
preannunciate e visite senza preavviso. Durante la visita verrà 
redatto un verbale in due copie, che dovranno essere sotto-
scritte dal contraente e dal servizio professionale del Centro 
Sportivo e Giovanile di Pirano e consegnate agli stessi, una 
copia ciascuno.
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Se il servizio professionale di cui nel paragrafo prece-
dente, in occasione della visita, accerta che il programma non 
viene attuato del tutto, oppure non è attuato conformemente 
a quanto nella domanda di adesione al bando e ai detta-
mi del contratto, lo stesso emette una diffida nei confronti 
dell’esecutore. Nel caso in cui l’esecutore, anche dopo la 
sollecitazione scritta non proceda all’avvio del programma 
come da contratto, i finanziamenti erogati subiscono una 
conseguente riduzione, oppure l’erogazione degli stessi viene 
definitivamente interrotta.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 13
(Modifiche ed integrazioni)

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regola-
mento sono effettuate secondo la stessa procedura come 
adottata per l’approvazione del presente regolamento.

Art. 14
(Abrogazione degli atti precedenti)

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono 
abrogati tutti gli atti che hanno regolato in precedenza questo 
settore nel Comune di Pirano.

N. 671-1/2015
Pirano, 24 marzo 2015

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

ROGATEC

1136. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec 
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 
in 101/13) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list 
RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Rogatec na 5. redni seji dne 8. 4. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014 

sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec 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 splošnega dela proračuna je izkazan v 

naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 4.110.899,38

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 4.085.347,59

III Proračunski presežek (I.–II.) 25.551,79

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751+752) 0,00

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev (440+441+442+443) 0,00

VI. Prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje (500) 0,00

VIII. Odplačila dolga (550) 117.045,24

IX. Sprememba stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –91.493,45

X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) –117.045,24

XI. Neto financiranje (VI.+X.–IX.) –25.551,79

XII. Stanje sredstev na računu dne 31. 12. 
2014 (del 9009 Splošni sklad za drugo) 75.830,14

4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa fi-

nančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega 
računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa 
na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po 
posameznih projektih, pa se objavijo na spletni strani Občine 
Rogatec.

Št. 410-0001/2015
Rogatec, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

1137. Pravilnik o subvencioniranju nabave 
in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Rogatec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določb Odloka o od-
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, 
Občine Podčetrtek, Občine Rogatec, Občine Kozje in Občine 
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/14) ter 16. člena Statuta 
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 
8. 4. 2015 sprejel
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P R A V I L N I K
o subvencioniranju nabave in gradenj malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju  
Občine Rogatec

Namen

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji 

in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za 
nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stano-
vanjske objekte na območju Občine Rogatec.

Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). Za uporabo 
tega odloka je PE uporabljena kot enota za obremenjevanje 
vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči 
en prebivalec na dan.

Upravičenci

2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinan-

ciranja stroška nakupa in vgradnje male komunalne čistilne 
naprave.

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pra-
vilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na ob-
močju Občine Rogatec, s prijavljenim stalnim prebivališčem v 
občini, ki pristopijo k izgradnji male komunalne čistilne naprave 
po uveljavitvi tega pravilnika.

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem 
pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov 
na območju Občine Rogatec, s prijavljenim stalnim prebivali-
ščem v občini, ki zgradijo eno malo komunalno čistilno napravo 
za več stanovanjskih objektov skupaj. V primeru čiščenja odpa-
dnih voda iz večih stanovanjskih stavb z eno malo komunalno 
čistilno napravo, je do sredstev upravičen vsak soinvestitor. 
V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave 
za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj 
vloge) tisti, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. 
Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogod-
bo. Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 
8. člena tega pravilnika.

Subvencionira se izgradnja malih komunalnih čistilnih 
naprav, za objekte izven predvidenih območij aglomeracij, na 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela 
Vlada RS.

Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe 
na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno 
ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično 
možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno po-
trditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v občini.

Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sred-
stva za en objekt le enkrat.

Javni razpis

3. člen
Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec se 
zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za po-
samezno leto določi občinski svet v odloku o proračunu. Na 
podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni 
razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih 
sredstev.

V primeru, da se mala komunalna čistilna naprava sofi-
nancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost 
sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti upravičenih 

stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vred-
nost sofinanciranja presega 100% vrednosti upravičenih stro-
škov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

4. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način (na sple-

tni strani Občine Rogatec in v lokalnem časopisu). V javnem 
razpisu se določi:

1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. območje in seznam objektov, ki so upravičeni do sub-

vencij,
5. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z merili,
6. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem 

proračunskem letu,
7. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva 

porabljena,
8. rok in naslov za vložitev vlog,
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.

Postopek

5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z 

razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom ime-
nuje župan. Komisija je imenovana za obdobje trajanja razpisa.

Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine 

sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne 

vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja 
in pripravi poročilo s predlogom prejemnikov.

Na podlagi seznama prejemnikov sredstev za sofinan-
ciranje občinska uprava posameznemu vlagatelju izda sklep 
o dodelitvi sredstev. Subvencije se odobrijo po vrstnem redu 
prispelih popolnih vlog. Odločanje o upravičenosti do subven-
cije se presoja na podlagi in v skladu z razpisom, po pravilih 
splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do pora-
be proračunskih sredstev.

Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Od-
ločitev župana je dokončna. Za sofinanciranje nakupa in vgra-
dnje male komunalne čistilne naprave se podpiše pogodba o 
sofinanciranju.

Zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj vloži po izvedbi 
investicije in predložitvi zahtevane dokumentacije.

Višina sofinanciranja

6. člen
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komu-

nalne čistilne naprave oziroma največ 350 € na PE, sofinan-
cira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en 
stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne 
naprave za več stanovanjskih objektov,

– občina sofinancira število PE, ki je sorazmerna števi-
lu stalno prijavljenih na naslovu postavitve male komunalne 
čistilne naprave; v primeru, ko je na naslovu postavitve male 
komunalne čistilne naprave stalno prijavljena samo ena oseba, 
se sofinancira mala komunalna čistilna naprava v višini dveh 
PE, vendar ne več kot 50% upravičenih stroškov za postavitve 
male komunalne čistilne naprave,

– upravičeni stroški so stroški brez DDV.
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Upravičeni stroški

7. člen
Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje 

male komunalne čistilne naprave do 50 PE, z vključenimi 
stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega 
prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški 
lahko nastanejo od datuma veljavnosti tega pravilnika.

Pogoji in omejitve

8. člen
Pogoji in omejitve:
– stanovanjska stavba, za katero se ureja odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda z malo komunalno čistilno napravo in je 
zgrajena po letu 1967 mora imeti izdano gradbeno dovoljenje, 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 mora imeti potrdilo 
pristojne Upravne enote Šmarje pri Jelšah da ima objekt na 
podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 
– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13; v nadaljevanju ZGO-1) 
uporabno dovoljenje;

– vlagatelj mora razpolagati z dokazilom o pravici graditi 
na zemljišču na katerem se načrtuje postavitev male komunal-
ne čistilne naprave;

– če dela izvaja gospodarska družba ali samostojni pod-
jetnik, mora biti registriran za ustrezno dejavnost;

– v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam mora imeti 
podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z ZGO-1;

– pri gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje, ki izhajajo 
iz določb ZGO-1 in Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Rogatec, predvsem pa mora investitor imeti pridobljena 
vsa soglasja za posege v varovalne pasove gospodarske javne 
infrastrukture, morebitno soglasje mejaša in soglasja, ki jih je 
potrebno pridobiti na varovanih območjih po Zakonu o ohranja-
nju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine in podobno;

– vlagatelj mora imeti pridobljeno vodno soglasje pristojne 
Agencije RS za okolje;

– vlagatelj mora imeti soglasje OKP Rogaška Slatina, 
d.o.o.;

– v primeru iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika 
mora imeti vlagatelj potrdilo OKP Rogaška Slatina, d.o.o., da je 
na območju kjer se nahaja objekt javno kanalizacijsko omrežje 
že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev objekta 
nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena;

– vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat 
– kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, 
do sredstev po tem razpisu ni upravičen;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni do-
govor vseh uporabnikov male komunalne čistilne naprave, ki ni 
časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male 
komunalne čistilne naprave, ter sklenjene služnostne pogodbe 
za izvedbe kanalizacijskih priključkov do vseh objektov, ki se 
bodo priključevali na skupno čistilno napravo;

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zah-
tevam:

– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat 
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 – v nadaljeva-
nju: Uredba);

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni či-
stilni napravi mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe glede 
ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode;

– za malo komunalno čistilno napravo mora biti izdelana 
ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obrato-
vanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami 

Uredbe. Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, 
ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti 
pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji 
male komunalne čistilne naprave);

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave 
mora omogočati dostop pooblaščenim službam in neovirano 
praznjenje;

– mala komunalna čistilna naprava mora biti v času vloži-
tve zahtevka, vgrajena in v funkciji obratovanja.

Vloga

9. člen
Za dodelitev sredstev vlagatelj, po objavi razpisa v predpi-

sanem roku zaprosi s podpisano vlogo z zahtevanimi prilogami, 
ki jo naslovi na Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec 
in kuverto opremi po navodilih iz objavljenega razpisa.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj 
vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Nakazilo odobrenih sredstev

10. člen
Upravičenci na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi 

sredstev, podpisane pogodbe o sofinanciranju ter izvedene 
investicije na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zah-
tevanimi prilogami najkasneje do 15. novembra za pridobitev 
sredstev v tekočem letu.

Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo mora biti naložba 
zaključena in plačani vsi računi, razen ocene obratovanja male 
komunalne čistilne naprave, ki jo dostavi v roku šest mesecev 
po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Nakazilo sred-
stev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od prejema popolnega zahtevka.

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, 
za katerega so dodeljena.

11. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih 

sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je ime-
novana za postopek o dodelitvi proračunskih sredstev.

12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene 

stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti 
pogodbenih strank.

Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil vso dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu 

sredstev iz strani občine;
– bo omogočil komisiji vpogled v dokumentacijo in kontro-

lo koriščenja namenskih sredstev;
– se strinja da se podatki o odobrenih in izplačanih denar-

nih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.
Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobre-

nih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje 

stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, 
ki bodo vgrajene od uveljavitve pravilnika.

14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obraču-
najo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev 
v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,
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– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec malo komunalno čistilno napravo 
odtujil pred pretekom petih let od dneva vgradnje,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
– v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma 

meritev male komunalne čistilne naprave v roku 6 mesecev po 
vgradnji naprave.

Končna določba

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-0002/2015
Rogatec, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

1138. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu – socialna 
oskrba«

Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14) in 16. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni 
seji dne 8. 4. 2015 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 
13,00 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz 
sredstev proračuna Občine Rogatec v višini 50% storitve za 
6,50 EUR na efektivno uro. Po odbiti subvenciji znaša cena 
storitve za uporabnika 6,50 EUR na efektivno uro.

II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve po-

moč družini na domu – socialna oskrba ob upoštevanju 50% 
subvencije še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna 
občine v višini 2,20 EUR na efektivno uro, torej bo končna cena 
za uporabnike storitve znašala 4,30 EUR na efektivno uro, ozi-
roma v nedeljo ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter 
na državni praznik ali dela prost dan 6,45 EUR na efektivno uro.

III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena 

dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.

IV.
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve 

dogovora kot del vodenja dodatno zagotovila 90,63 EUR me-
sečno.

V.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini 
na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 30/13, dne 12. 4. 2013.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2015.

Št. 0070-0003/2015-22
Rogatec, dne 8. aprila 2015

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

TURNIŠČE

1139. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, 
št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni 
seji dne 26. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o javnem glasilu Občine Turnišče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Tur-

nišče (v nadaljevanju: glasilo), njegovo urejanje, izdajanje, 
financiranje ter programsko zasnovo.

2. člen
Ime glasila je »Glas Občine Turnišče«.

3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Turnišče.
Sedež izdajatelja glasila je: Ulica Štefana Kovača 73, 

9224 Turnišče.
Naslov uredništva je: Občina Turnišče, Uredništvo glasila, 

Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

4. člen
(1) Glasilo izhaja najmanj enkrat letno v tiskani in elek-

tronski obliki.
(2) Glasilo v tiskani obliki prejemajo vsa gospodinjstva v 

občini brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na 
spletnih straneh Občine Turnišče.

5. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in v približni nakladi 

1000 izvodov.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

6. člen
(1) Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine 

Turnišče in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, 
zlasti pa o delu organov Občine Turnišče, krajevnih skupnosti, 
javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo na-
loge v javnem interesu.
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(2) Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih 
informacij.

7. člen
(1) Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njegovih delovnih teles,
– delu krajevnih skupnosti,
– delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij,
– vseh področjih dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih 

občanov in pravnih oseb.
(2) Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi 

izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, 
svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, 
avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev 
besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s pro-
gramskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti 
avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.

(3) Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima 
pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če 
je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali zakonom 
o medijih.

8. člen
(1) Glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni 

urednik, namestnik odgovornega urednika in uredniški od-
bor. Uredniški odbor glasila šteje 3 člane in ga imenuje in 
razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov uredniške-
ga odbora je 4 leta.

(2) Člani uredniškega odbora so občani Občine Tur-
nišče.

(3) Odgovornega urednika in namestnika odgovornega 
urednika (izmed članov uredniškega odbora) imenuje in 
razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat urednika je 4 leta.

(4) Odgovorni urednik je praviloma občan Občine Tur-
nišče.

(5) Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred 
potekom mandata, če sami odstopijo ali če ne opravljajo 
svojega dela, po postopku kot so bili imenovani.

(6) Župan, najmanj 5 članov občinskega sveta in Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko 
predlagata občinskemu svetu predčasno razrešitev posa-
meznega člana uredniškega odbora, če z delom ne deluje v 
skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.

(7) Člani uredniškega odbora so v okviru programske 
zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o 
objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni 
urednik v soglasju z uredniškim odborom.

(8) Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorar-
ja v višini, ki ga določi občinski svet.

9. člen
(1) Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandi-

dat, ki ima najmanj 6. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri 
in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa 
Zakon o medijih.

(2) Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– vodenje uredniškega odbora,
– pripravo letnega finančnega načrta za izdajanje gla-

sila,
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v 

vseh krajih občine,
– naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave 

do izida posamezne številke,

– izvajanje drugih nalog s področja uresničevanja pro-
gramske zasnove in izdaje glasila.

(3) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje pro-
gramske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu 
z zakonom o medijih.

(4) Namestnik odgovornega urednika prevzame funkci-
jo odgovornega urednika (pravice in obveznosti) na podlagi 
njegovega pooblastila in v času daljše nezmožnosti oprav-
ljanja funkcije odgovornega urednika.

(5) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posamez-
nega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, 
vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan 
pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbo-
ra in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je 
bil prispevek izdelan.

(6) Vsakdo ima v skladu z določili ZMed pravico od od-
govornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov 
popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta 
njegova pravica ali interes.

10. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali orga-

nizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko 
naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene 
pogodbo. O tem odloča župan.

III. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA

11. člen
(1) Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od oglasov in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
(2) Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih 

sredstev.
(3) Na osnovi tega odloka občinski svet sprejme pra-

vilnik, ki bo urejal način plačila odgovornega urednika, nje-
govega namestnika, lektorja, članov uredniškega odbora in 
zunanjih sodelavcev.

12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– honorarje iz 9. člena odloka,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripra-

vljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

IV. OGLAŠEVANJE

13. člen
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in 

druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju; oglasi), katerih 
objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s 
tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepre-
mičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje 
ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se 
samo plačani oglasi.

(2) Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vse-

binami novic;
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, 

kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev 

kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
(3) Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej 

označeni kot taki.
(4) Oglaševati ni mogoče na naslovnici glasila.
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V. VRSTE OBJAV IN OGLASOV

14. člen
(1) Storitve oglaševanja so objave oglasa na notranji stra-

ni novic. K oglasu se lahko doda tudi predstavitev dejavnosti. 
Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:

– cela stran,
– polovica strani,
– četrtina strani,
– osmina strani.
(2) Cene oglaševanja (oglasi ter oglasi s predstavitvijo 

dejavnosti) v novicah najmanj enkrat letno sprejema občinski 
svet na predlog župana.

VI. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI

15. člen
(1) Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki kandi-

dirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki 
ga določa zakon, na voljo določen enak brezplačen prostor, 
ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi 
uredništvo.

(2) Naročilo volilnega oglasnega sporočila mora biti ozna-
čeno z navedbo naročnika.

VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila 

obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredni-

škega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.

17. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prija-

viti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, 
prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spre-
membah.

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

javnem glasilu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 42/03).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 13/2015-5/R
Turnišče, dne 2. aprila 2015

Županja
Občine Turnišče

mag. Vesna Jerala Zver l.r.

1140. Odlok o tržnem redu v Občini Turnišče

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, 
št. 24/08) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, 
št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni 
seji dne 26. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o tržnem redu v Občini Turnišče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Tržni red javnih tržnic v Občini Turnišče (v nadaljevanju: 

tržni red) določa pogoje trgovanja na tržnici, lokacijo tržnic, 
obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje, dneve za 
prodajo blaga, nadzor prodaje in kvalitete blaga ter nadzor nad 
izvajanjem tržnega reda.

2. člen
Upravljanje tržnice je izbirna lokalna gospodarska javna 

služba.

3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili trž-

nega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim 
in drugim blagom.

II. LOKACIJE TRŽNIC

4. člen
(1) Tržnice opravljajo svojo dejavnost na javnih tržnicah:
– vaška tržnica,
– priložnostna tržnica in
– putojoča prodaja.
Tržnice obratujejo po posameznih krajevnih skupnostih 

Občine Turnišče.
(2) Dejavnost vaške tržnice Turnišče zajema stalno pro-

dajno mesto na parkirnem prostoru pri občinski zgradbi, št. par-
cele 1903/3, k.o. Turnišče, dejavnost priložnostne tržnice pa 
občasna prodajna mesta:

– ob proščenjih v posamezni krajevni skupnosti, ki se 
nahajajo ob cerkvah:

Renkovci, št. parcele 2523, k.o. Renkovci
Turnišče 1, št. parcel 4346/14, 1726/1 in 1729/2, k.o. 

Turnišče
Turnišče 2, št. parcel 1965/1, 1903/3, k.o. Turnišče
Nedelica, št. parcele 3046/1, k.o. Nedelica
Gomilica, št. parcel 2942, 2943, 2944, 2947, k.o. Gomilica
– ob »Ferencovem senju« na parkirišču tovarne Planika, 

št. parcele 1938/1 in 1940/3, k.o. Turnišče.

III. OBRATOVALNI ČAS

5. člen
(1) Vaška tržnica obratuje po naslednjem rednem obra-

tovalnem času:
– v poletnem času vsako drugo soboto v mesecu med 

8.00 in 11.00 uro,
– v zimskem času vsako drugo soboto v mesecu med 

9.00 in 12.00 uro.
(2) Priložnostne tržnice obratujejo na dan proščenja ozi-

roma sejma od 7.00 do 13.00 ure.
(3) Prodajalec se lahko s soglasjem upravljavca dogovori 

za prodajo na vaški tržnici tudi izven rednega obratovalnega 
časa.

6. člen
(1) Dostava blaga na tržnice v Turnišču je dovoljena eno 

uro pred začetkom obratovalnega časa, odvoz blaga pa eno 
uro po koncu obratovalnega časa samo z osebnimi avtomobili 
in kombiniranimi vozili.

(2) Parkiranje vozil na tržnici med rednim obratovalnim 
časom ni dovoljeno, razen specializiranih vozil, namenjenih 
potujoči prodaji, na za to predvidenih prodajnih mestih.
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IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI

7. člen
Upravljavec:
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in 

čistočo,
– razporeja tržne površine,
– postavlja in pospravlja premična prodajna mesta,
– pristojnim službam poroča o kršitvah in drugih nepra-

vilnostih,
– je odgovoren za red na tržnici,
– skrbi za redno vzdrževanje tržnice,
– pripravi letni plan investicij in investicijskega vzdrževa-

nja objektov in opreme tržnice.

8. člen
(1) Pravice in dolžnosti prodajalcev na tržnici so:
– skrbeti za red in čistočo na svojih prodajnih prostorih,
– da so njihova prodajna mesta vidno opremljena s po-

datki prodajalca (naziv oziroma ime ter sedež oziroma naslov) 
z oznako blaga in cenikom za blago, ki ga prodajajo,

– da po poteku obratovalnega časa ali ko je blago proda-
no, zapustijo tržnico in iz prodajnega prostora odstranijo vso 
neprodano blago,

– da iz prodajnega prostora odstranijo embalažo v predpisa-
ne zabojnike, plastično in leseno embalažo pa odpeljejo s seboj.

(2) Prodajalci so odgovorni za povzročeno škodo na pro-
dajni opremi.

V. PRODAJNI PROSTORI

9. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
Stalna prodajna mesta so:
– prodajni kontejnerji,
– neprenosne stojnice,
– prodajne hišice,
– prodajni kioski.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– odprte sestavljive stojnice,
– pokrite sestavljive stojnice z nadstreški,
– dopolnilne prodajne mize,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike …),
– vozila s prodajnimi vitrinami.
(3) Dopolnilne prodajne mize lahko namesti upravljavec 

po potrebi oziroma prodajalec s soglasjem upravljavca.

10. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne 

prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo 
ali vsaj tri mesece v letu. Drugi so občasni prodajalci.

(2) Prodajna mesta prodajalcem dodeli upravljavec tr-
žnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov s 
pisno pogodbo.

(3) Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da 
se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.

(4) Stalni prodajalci lahko rezervirajo prodajni prostor za 
daljše časovno obdobje z mesečno rezervacijo z možnostjo 
podaljševanja. V primeru, da do začetka obratovalnega časa 
ne zasedejo prodajna mesta, lahko upravljavec dodeli prodajno 
mesto drugemu prodajalcu, pri čemer upravljavec zadrži že 
plačani znesek mesečne rezervacije.

Občasni prodajalci najamejo prodajni prostor z dnevnim 
plačilom pristojbine.

VI. PRODAJA BLAGA

Pogoji prodaje blaga

11. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskim in neživilskim 

blagom. Prednost prodaje imajo lokalni kmetijski proizvajalci.

12. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, predpakirani pekovski izdelki, 

vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, suho-
mesni izdelki, med in čebelarski izdelki, ostala živila rastlinske-
ga in živalskega izvora, brezalkoholne pijače, alkoholne pijače 
domačega izvora ter zdravilna zelišča;

– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja 
in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki, 
svečarski izdelki in galanterijsko blago;

– z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja 
tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo.

(2) Trguje se v skladu s predpisi s področja trgovinske 
dejavnosti.

13. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci (tudi tisti, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v 

okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejav-

nost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne 
proizvodnje,

– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani in drugi posamezniki, ki prodajajo vredne rablje-

ne predmete – starine, zbirateljske predmete,
– društva in humanitarne organizacije,
– druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo za to po-

trebne pogoje.
(2) Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski 

člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
(3) Registrirani trgovci ter druge pravne in fizične osebe 

morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za 
prodajo na tržnici.

14. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati le blago, ki izpolnjuje 

vse veljavne zakonsko določene pogoje za prodajo.
(2) Za blago, ki ne ustreza veljavnim zakonskim pogojem, 

odgovarja prodajalec.

15. člen
(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, miz in 

pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
(2) Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske in lesne 

izdelke, cvetje, novoletne jelke ter podobno blago.

16. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in 

z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene 
vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zakon-
skim zahtevam in postavljena tako, da imajo kupci vpogled v 
merjenje blaga.

17. člen
(1) Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slo-

vensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
(2) Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.

18. člen
Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih 

rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z veljavnimi 
predpisi s tega področja.

19. člen
(1) Najem prodajnega mesta plača prodajalec dnevno, 

mesečno rezervacijo pa plača na osnovi in na način, ki ga 
določi upravljavec.

(2) Za potrebe priklopa samopostrežnih mlekomatov in 
vozil s hlajenimi prodajnimi vitrinami ter ostalih porabnikov 
na električno omrežje, bo upravljavec omogočil priklop na 
električno napeljavo. Strošek porabljene električne energije 
bo upravljavec prodajalcu obračunal pri strošku najema pro-
dajnega mesta.
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Prepovedi na tržnici

20. člen
(1) Na tržnici je prepovedano prodajati:
– žive živali,
– razbita, natrta ali umazana jajca,
– zelenjavo, ki ni sveža, je preveč mokra, ima neprijeten 

vonj, je zmrznjena, uvela ali drugače neprimerna za prehrano,
– sadje, ki ni zrelo, ni sveže, je umazano, namrznjeno ali 

upadlo od škodljivcev ali bolezni,
– vse kar ni v skladu s tem odlokom.
(2) Prekupčevanje blaga je prepovedano. Kršitve iz tega 

člena ugotavljajo pristojne inšpekcijske službe.

21. člen
Na tržnici ni dovoljeno:
– pranje blaga, razen za manjšo količino, ki jo kupec ne-

posredno zaužije po nakupu (sadje),
– samovoljno zavzemanje prodajnih prostorov,
– izmikanje plačilu najema prodajnega mesta in oviranje 

delavcev upravljavca pri delu,
– skladiščenje blaga.

22. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta 

prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru 

(odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev in kup-

cev,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev 

prodajnega mesta,
– neplačevanja najema prodajnega mesta,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.

VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

23. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svo-

jih prodajnih mestih in sproti odnašati v zabojnike (kontejnerje) 
za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, 
papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Ko-
likor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec 
tržnice na njihove stroške.

24. člen
Prodajalci so dolžni zaradi varstva živil pred onesnaže-

vanjem prekrivati prodajne pulte s primernimi in čistimi PVC 
pregrinjali skladno z veljavnimi predpisi.

25. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled. Ne 

smejo biti vinjeni, preglasni, se nedostojno vesti ali kršiti javni 
red in mir. V primeru kršitev se prodajalcu prepove prodaja.

26. člen
Delavci upravljavca so dolžni takoj obvestiti pristojne or-

gane, če na tržnici opazijo sumljive osebe (neprimerno vede-
nje, beračenje, ogrožanje varnosti in podobno) ali osebe, pri 
katerih je očiten sum nalezljive bolezni.

VIII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA

27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe, organi za notranje zadeve ter pristojni de-
lavci upravljavca in občinske uprave.

28. člen
Delavci upravljavca so dolžni sodelovati z delavci pristoj-

nih inšpekcijskih služb in ostalih nadzornih organov ter jih o 
kršitvah in drugih nepravilnosti redno obveščati.

IX. NADZOR

29. člen
Za nadzor določb tega odloka je pristojna medobčinska 

inšpekcija.

X. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
(1) Z globo v znesku 500,00 EUR se kaznuje za prekršek 

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. Ne upošteva pravic in dolžnosti prodajalcev na tržnici 
(8. člen),

2. prodaja na tržnici izven obratovalnega časa, dostavlja 
blago izven določenega časa ali parkira vozila na tržnici med 
rednim obratovalnim časom (5. in 6. člen),

3. prodaja, ne da bi z upravljavcem sklenil pogodbo ali 
plačal pristojbino za prodajno mesto (10. člen),

4. na tržnici prodaja žive živali ter blago, ki ni primerno za 
prodajo (20. člen),

5. pere blago, samovoljno zavzema prostore ali se izmika 
plačilu najema prodajnega prostora (21. člen),

6. ne vzdržuje red in čistočo na prodajnih mestih in sproti 
ne odnaša nepovratno embalažo, papir. oporečne pridelke in 
proizvode ter druge odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov (23. člen).

(2) Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega od-
stavka.

(3) Z globo v znesku 80,00 EUR se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega 
člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Cene storitev tržnice se določijo v Odloku o občinskih 

taksah v Občini Turnišče.

32. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen 

na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani 
občine in upravljavca.

33. člen
Do izbora izvajalca javne službe (upravljavca) naloge 

upravljavca za vaško in priložnostno tržnico opravlja Javni 
zavod Koušta, ki si mora predhodno pridobiti soglasje Občine 
Turnišče.

34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
– Priloga 1: ortofoto posnetek območja vaške tržnice in
– Priloga 2: ortofoto posnetki območij priložnostnih tržnic

se objavita na spletni strani občine.

Št. 12/2015-5/R
Turnišče, dne 2. aprila 2015

Županja 
Občine Turnišče

mag. Vesna Jerala Zver l.r.
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VELIKA POLANA

1141. Sklep o spremembi Pravilnika o nagrajevanju 
študentov

Na podlagi 6. in 24. člena Statuta Občine Velika Polana 
(Uradni list RS, št. 44/99, 53/03, 89/13) je Občinski svet Občine 
Velika Polana na 3. seji dne 19. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o spremembi Pravilnika o nagrajevanju 

študentov

1. člen
Spremeni se 4. člen predmetnega pravilnika, tako da se 

na koncu prvega odstavka dopiše: »Posamezne študijske ravni 
so razvidne iz Priloge 1 tega sklepa.«

2. člen
Spremeni se 8. člen predmetnega pravilnika tako, da se 

glasi:
»Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava 

pa jih tričlanska komisija za nagrajevanje študentov, ki jo ime-
nuje župan Občine Velika Polana. Rok za sprejemanje prijav 
se določi v besedilu javnega razpisa.

Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele 
prijave na razpis v skladu z merili iz tega pravilnika. Na podlagi 
zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi 
nagrad.«

3. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
Nagrade po posameznih ravneh izobrazbe so določene 

v Prilogi 2 tega sklepa. Višina nagrade je navedena v neto 
zneskih.«

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Št. 02-3/2015 OS
Velika Polana, dne 19. marca 2015

Župan
Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

ŽALEC

1142. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec

Na podlagi 49. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13), 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora 
občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Občine 
Žalec na redni seji dne 23. februarja 2015 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 

odbora Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: NO) ter uresni-

čevanje pravic in dolžnosti članic in članov NO (v nadaljnjem 
besedilu: član).

2. člen
Sedež NO je: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

3. člen
(1) NO uporablja pri delu svoj žig, kot ga določa Statut 

Občine Žalec.
(2) Pravico do uporabe žiga ima predsednik NO in z nje-

govim dovoljenjem strokovni delavec občinske uprave, ki izvaja 
strokovne in administrativne naloge za NO.

4. člen
(1) NO je eden od treh samostojnih organov občine.
(2) NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(3) NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora 

opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko.
(4) Svoje delo opravlja v skladu z določbami:
– Zakona o lokalni samoupravi (ZLS),
– Zakona o financiranju občin (ZFO),
– Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega 

odbora občin,
– Statuta Občine Žalec in
– Poslovnika NO Občine Žalec.

5. člen
Delovanje NO je javno. NO zagotavlja javnost delovanja 

tako, da javno objavlja:
– poslovnik NO Občine Žalec,
– zapisnike sej,
– letno poročilo o delu,
– poročila o izvedenih nadzorih.

II. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA

6. člen
(1) NO ima pet članov.
(2) Člane NO izvoli občinski svet izmed občanov najkas-

neje v 45 dneh po svoji prvi seji.
(3) Člani NO opravljajo svoje delo nepoklicno.
(4) Prvo sejo NO skliče župan v roku, ki ga določa zakon. 

Kolikor župan v roku iz prejšnjega stavka ne skliče ustanovne 
seje, jo skliče eden izmed izvoljenih članov NO.

(5) Prvo sejo vodi najstarejši član NO.
(6) Člani NO izmed sebe izvolijo predsednika in podpred-

sednika.
(7) Predsednik predstavlja NO.
(8) NO dela in sprejema sklepe na sejah.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

7. člen
NO ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabni-

kov proračunskih sredstev.

8. člen
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pra-

vilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih 
zavodov, javnih podjetij ter ustanov katerih neposredni ali po-
sredni ustanovitelj je občina kot tudi občinskih skladov ter dru-
gih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih 
oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih proračunskih sredstev.
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IV. ORGANIZIRANOST DELA NADZORNEGA ODBORA

9. člen
NO samostojno določa svoj program dela.

10. člen
Delo NO organizira in vodi predsednik, v njegovi odsot-

nosti pa podpredsednik.

11. člen
Predsednik NO:
– predstavlja NO,
– vodi in organizira delo NO,
– sklicuje in vodi seje NO,
– predlaga dnevni red za seje NO,
– podpisuje sklepe in zapisnike NO,
– skrbi za izvajanje sklepov NO,
– poroča na sejah občinskega sveta.

12. člen
Član NO:
– se udeležuje sej NO,
– po pooblastilu predsednika poroča na sejah občinskega 

sveta,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO,
– ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so 

jim potrebni pri opravljanju njihovih nalog, če teh podatkov na 
njegov predlog ne zahteva NO.

13. člen
(1) Predsednik in člani NO morajo ves čas opravljanja 

svojih nalog paziti na dolžnost izogibanja nasprotju interesov in 
posebno skrb namenjati integriteti NO, ravnati nepristransko in 
objektivno opravljati svoje naloge in postopke nadzora.

(2) Predsednik in člani NO ne smejo sodelovati pri odlo-
čanju ali obravnavi zadeve, v kateri so udeleženi sami ali je z 
osebo, ki je v zadevi nadzora udeležena, ali njenim zakonitim 
zastopnikom ali pravnim pooblaščencem v konkretni zadevi:

– v zakonski zvezi oziroma živi z njo v skupnem gospo-
dinjstvu, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni par-
tnerski skupnosti, kar velja tudi, če je zakonska zveza oziroma 
zunajzakonska skupnost ali registrirana istospolna partnerska 
skupnost prenehala,

– v razmerju krvnega sorodstva v ravni vrsti, krvnega 
sorodstva v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena oziroma 
v svaštvu do drugega kolena, ali

– v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvo-
jenca, rejnika ali rejenca.

(3) Predsednik in člani NO prav tako ne smejo sodelovati 
pri odločanju ali obravnavi zadeve, v kateri obstajajo druge 
okoliščine, v katerih zasebni interes (kot je opredeljen z ZIntPK) 
predsednika in člana NO vpliva oziroma vzbuja videz, da vpliva 
ali bi lahko vplival na njegovo nepristranskost in objektivnost 
pri opravljanju nalog in izvajanju uradnih postopkov nadzora.

(4) Predsednik in člani NO morajo takoj, ko izvejo za oko-
liščine, ki bi lahko zahtevale njegovo izločitev iz obravnave kon-
kretnega primera, prenehati z delom v tej zadevi in obvestiti NO.

(5) Izločitev predsednika in člana NO lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član NO. Zahteva za izločitev se vloži 
pri NO z navedbo okoliščin, na katere se opira zahteva za izlo-
čitev. O izločitvi odloča NO na seji z večino glasov vseh članov.

14. člen
(1) Strokovna in administrativna opravila za potrebe NO 

opravlja občinska uprava. Direktor občinske uprave v soglasju 
z županom določi strokovnega delavca občinske uprave, ki je 
odgovoren za koordinacijo administrativne in strokovne pomoči.

(2) Občinska uprava zlasti:
– skrbi za pripravo gradiv,
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opra-

vila za sklic seje,

– pripravlja posamezne akte, ki spremljajo postopek nad-
zora (sklepi o izvedbi nadzora, pooblastila …)

– pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
– obvešča člane NO o sprejemu in spremembah aktov 

občine, župana,
– obvešča člane NO o sprejemu in spremembah zako-

nodaje,
– članom NO posreduje gradiva in mnenja ministrstev,
– člane NO obvešča o izobraževanjih,
– članom NO posreduje gradiva iz izobraževanj in semi-

narjev, ki se jih udeležijo predstavniki občin,
– predsednika NO obvešča o porabi proračunskih sred-

stev, namenjenih za delo NO,
– vodi evidence o opravljenem delu NO,
– sprejemanje in urejanje pošte za NO,
– vodi dokumentarno gradivo za NO v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge, za potrebe NO.
(3) NO po pooblaščenem članu pripravlja zapisnike sej 

NO in poročila o opravljenih nadzorih.
(4) NO lahko posamezne naloge nadzora dodeli izveden-

cu posamezne stroke. Pogodbo z zunanjim izvajalcem sklene 
župan.

V. LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA

15. člen
NO samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni 

program nadzora in predlog finančnega načrta, ki ju v roku za 
pripravo predloga proračuna predloži županu in občinskemu 
svetu.

16. člen
(1) NO z letnim programom dela določi vrste nadzora, 

ki jih bo opravil, in druge potrebne dejavnosti in aktivnosti v 
zvezi z nadzori ter zadeve v zvezi z zagotavljanjem potrebnih 
sredstev za delovanje NO.

(2) Občinski svet, župan in občani lahko podajo NO pre-
dloge za nadzor, ki jih NO upošteva po lastni presoji.

(3) NO z obsegom načrtovanih aktivnosti iz programa dela 
seznani občinski svet in župana občine.

(4) NO lahko prične postopek nadzora, ko je ta vključen 
v letni program, kolikor takšen nadzor ni vključen v letnem 
programu, ga mora ustrezno dopolniti.

17. člen
Vsebina letnega programa dela vsebuje:
1. Število nadzorov po posamezni zahtevnosti za vsako 

posamezno koledarsko leto posebej, po vsebini in časovnem 
razporedu s predvideno višino nadomestil, plačil za opravljanje 
funkcije predsednika in članov NO glede na posamezne vrste 
nadzora in število nadzornikov, ki bodo opravljali nadzor ter 
finančno ovrednotenje,

2. Časovno opredelitev posameznih nadzorov,
3. Roke za pripravo poročil,
4. Roke za obravnavo na sejah NO,
5. Predvideno število sej NO,
6. Predvideno število strokovnih usposabljanj in izobraže-

vanj članov NO, s finančnim ovrednotenjem,
7. Predvideno povračilo potnih stroškov,
8. Planirane nadzore, ki jih bodo opravili izvedenci ter 

planirane stroške izvedencev in izvedeniških mnenj,
9. Planirane stroške strokovne literature,
10. Druge materialne stroške za delo NO.

18. člen
(1) V proračunu Občine Žalec se določijo sredstva za 

delo NO.
(2) NO predlaga višino potrebnih sredstev na podlagi 

sprejetega letnega programa dela.
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(3) Finančno ovrednotenje načrtovanih aktivnosti iz 
letnega programa posreduje NO županu v skladu z roki za 
pripravo in sprejem proračuna občine za posamezno prora-
čunsko leto.

19. člen
Program dela NO mora biti prilagojen nepoklicnemu 

opravljanju funkcije predsednika in članov NO.

VI. SEJE NADZORNEGA ODBORA

20. člen
(1) NO dela na sejah.
(2) Seje so lahko redne, izredne in dopisne.

21. člen
Na sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, 

določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter 
določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.

22. člen
(1) Redne seje sklicuje predsednik NO.
(2) Sklic redne seje se odpošlje članom NO najmanj 

5 dni pred dnem, določenim za sejo.
(3) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s 

pripadajočim gradivom.

23. člen
(1) Izredno sejo skliče predsednik NO na svojo pobudo 

ali na pobudo enega od članov NO. Zahteva za sklic izredne 
seje se poda predsedniku v pisni obliki.

(2) Za sklic izredne seje ne velja rok iz prejšnjega 
člena.

24. člen
(1) Dopisna seja NO. V določenih (posebno nujnih) 

primerih se lahko predsednik NO izjemoma odloči, da se 
izvede dopisna seja.

(2) Dopisna seja NO se skliče ustno po telefonu in z 
uporabo elektronske pošte.

(3) Na dopisni seji se glasuje pisno preko elektronske 
pošte.

(4) Sklep dopisne seje NO je sprejet, ko zanj glasuje 
večina vseh članov NO. Pisni glasovi posameznih članov se 
priložijo k zapisniku seje.

(5) Predsednik NO oziroma predlagatelj sklepa, ki se je 
obravnaval na dopisni seji je dolžan poročati o razlogih za 
sklic dopisne seje na prvi naslednji redni seji.

25. člen
NO je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov 

odbora. Sklepčnost se ugotavlja na začetku seje in pred 
vsakim glasovanjem.

26. člen
NO sprejema sklepe z absolutno večino glasov vseh 

članov NO.

27. člen
NO odloča z javnim ali tajnim glasovanjem.

28. člen
(1) NO odloča praviloma z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko NO odloča, če tako do-

loča zakon, statut in ta poslovnik ali če tako sklene NO pred 
odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.

(3) Predlog za tajno glasovanje lahko poda vsak član.
(4) O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.

(5) Če eden od članov NO ugovarja poteku glasovanja, 
se glasovanje brez razprave ponovi. Ponovitev se lahko izvede 
največ dvakrat zapored.

29. člen
(1) O vsaki seji NO se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– podatke o navzočnosti članov NO na seji,
– o udeležbi vabljenih zunanjih poročevalcev in izveden-

cev,
– o sklepih, ki so bili sprejeti.
(3) Predlog zapisnika se v roku 3 dni po izvedeni seji 

pošlje po elektronski pošti članom NO.
(4) Vsak član ima pravico podati pripombe na zapisnik.
(5) Zapisnik se s sklepom potrdi na prvi naslednji seji.
(6) Zapisnik podpiše predsedujoči seji.
(7) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni usluž-

benec v občinski upravi, zadolžen za administrativno pomoč 
pri delu NO.

(8) Potrjen zapisnik NO se objavi na spletni strani Občine 
Žalec.

VII. DELO NADZORNEGA ODBORA NA SEJAH

30. člen
(1) Seje NO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa 

podpredsednik.
(2) Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik.
(3) Predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red lahko 

podajo vsi člani NO.

31. člen
Predsedujoči začne sejo, ko je NO sklepčen.

32. člen
(1) NO na začetku seje potrdi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda NO razpravlja in odloča 

po vrsti najprej o predlogih, da se posamezne zadeve uma-
knejo z dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red 
razširi z dodatnimi točkami.

(3) NO lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so 
razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je zadeva take nara-
ve, da je nujna takojšnja obravnava na seji NO ter če je bilo 
članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na 
dnevni red.

(4) O predlogih za razširitev dnevnega reda NO razpravlja 
in glasuje.

(5) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje 
predlog dnevnega reda v celoti.

33. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 

potrjenem vrstnem redu.
(2) NO kot drugo točko dnevnega reda praviloma obrav-

nava potrditev zapisnika prejšnje seje.

34. člen
Predsednik NO po opravljeni razpravi o posamezni točki 

dnevnega reda oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predsed-
nik zaključi sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega 
reda. Predsednik sme prekiniti sejo, če o tem soglaša večina 
prisotnih članov, vendar se mora seja nadaljevati najpozneje v 
petnajstih dneh.

VII. VZDŽEVANJE REDA NA SEJI

35. člen
(1) Za red na seji skrbi predsednik NO.
(2) Za kršitev reda na seji lahko predsednik NO izreče 

naslednje ukrepe:
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– Predsednik izreče opomin članu v primeru, ko ta 
drugemu sega v besedo ali razpravlja o temi, ki ni predmet 
obravnavane točke.

– Predsednik odvzame besedo članu v primeru, ko ta 
ne upošteva izrečenega opomina.

– Predsednik prekine sejo v primeru, ko član ne upo-
števa nobenega od prejšnjih opozoril.

VIII. UVEDBA NADZORA

36. člen
(1) NO sprejme letni program nadzora.
(2) Člani NO lahko podajo predsedniku predloge za 

uvedbo nadzora.
(3) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora je NO 

dolžan upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS), Zakona o financiranju občin (ZFO), Sta-
tuta občine in Poslovnika Nadzornega odbora.

37. člen
(1) NO začne postopek nadzora, ko je ta vključen v 

programu nadzora za posamezno leto.
(2) Če NO želi poleg rednega nadzora istočasno izve-

sti nadzor, ki ni vključen v Letni program nadzora (izredni 
nadzor), mora predhodno dopolniti Letni program nadzora. 
Dopolnitev oziroma spremembo programa posreduje v se-
znanitev občinskemu svetu.

38. člen
(1) NO opravi nadzor na podlagi pravnomočnega skle-

pa o uvedbi nadzora.
(2) S sklepom o uvedbi nadzora je NO dolžan seznaniti 

župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(3) V postopku nadzora je nadziranec dolžan članom 

NO, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumenta-
cijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve 
in dajati pojasnila.

(4) Član NO, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati 
vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je 
zaupana.

(5) NO izda za potrebe izvajanja nadzora Pravilnik o 
izvedbi nadzora.

39. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavi-

ne v skladu z zakonom in Pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila NO občine.

(2) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih 
ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzora pripravi 
poročevalec Osnutek poročila, tega obravnava in potrdi NO 
na seji.

(3) Osnutek poročila je vmesni dokument in ni informa-
cija javnega značaja.

40. člen
(1) NO vroči nadzirancu Osnutek poročila o nadzoru, 

nadziranec mora v roku 15 dni od vročitve predložiti NO 
Odzivno poročilo.

(2) V primeru, da nadziranec v 15 dneh od vročitve 
Osnutka poročila, ne predloži Odzivnega poročila se smatra, 
da se z Osnutkom poročila strinja.

41. člen
(1) Na podlagi Osnutka poročila in Odzivnega poročila 

nadziranca pripravi NO Dokončno poročilo s priporočili in 
predlogi. Dokončno poročilo je dokončni akt NO in mora biti 
v naslovu poročila kot tako navedeno.

(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnu-
tek poročila ter priporočila in predloge.

(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je 
treba navesti odgovore nadziranca iz Odzivnega poročila.

(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz od-
zivnega poročila nadziranca je NO upošteval v posameznem 
ugotovitvenem delu.

(5) Dokončno poročila so javna in se objavijo na spletni 
strani Občine Žalec.

42. člen
(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 

dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na kate-
rem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(2) Z ocenami NO presodi kateri predpisi so bili kršeni 
(pravilnost poslovanja) in ali je bilo poslovanje nadziranca 
smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

(3) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadziranca 
pravilno in/ali smotrno.

(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadziranec 
posloval v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti 
(pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posa-
mičnimi akti), ki bi jih moral upoštevati pri svojem poslovanju.

(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neu-
činkovito in/ali neuspešno.

(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadziranec enake učinke lahko dosegel pri manjših stroških.

(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih 
stroških lahko nadziranec dosegel večje učinke.

(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili 
cilji poslovanja nadziranca.

43. člen
(1) NO lahko pri svojem delu v zvezi z nadzorom ugo-

tovi hujše kršitve predpisov in o tem v roku 15 dni od do-
končnosti poročila obvesti pristojno ministrstvo in Računsko 
sodišče RS.

(2) Hujše kršitve predstavljajo:
– vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti 

presega 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov 
zaključnega računa proračuna preteklega leta,

– vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo 
za prekrške,

– vsa kazniva dejanja,
– vse nepravilnosti, ki jih člani NO opredelijo kot hujše 

po kontekstu.
(3) Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslova-

nju nadziranca so tudi:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev prora-

čuna za namene, ki niso predvideni v proračunu,
2. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev prora-

čuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva,
3. prodaja občinskega finančnega in stvarnega pre-

moženja:
– ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in 

stvarnega premoženja, razen, če predmeta prodaje v skladu 
s predpisi ni treba vključiti v ta progam,

– s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, 
ko zakon ali drug predpis to dopušča,

– v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa,
– oddaja javnega naročila z neustreznim postopkom 

javnega naročanja.

44. člen
(1) Nadziranec je dolžan spoštovati mnenja, priporočila 

in predloge NO.
(2) Župan in organi porabnikov občinskih proračunskih 

sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila NO in 
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v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in 
predloge NO.

(3) Župan je dolžan NO tekoče seznanjati s pomembni-
mi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na 
javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, od-
lok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa 
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, 
katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter za poslovanje 
občine pomembnimi odločitvami.

(4) Župan je dolžan vabiti predsednika in člane NO na 
seje občinskega sveta ter NO obveščati o pomembnejših 
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo 
na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno 
poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila 
občina.

45. člen
NO mora županu in občinskemu svetu:
– predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sred-

stev in
– najmanj enkrat na leto poročati na seji občinskega 

sveta o svojem delu.

IX. SREDSTVA ZA DELO NO

46. člen
Sredstva za delo NO se zagotavljajo v občinskem pro-

računu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega 
programa dela in finančnega načrta NO.

47. člen
(1) Članom NO pripada nadomestilo za udeležbo na 

sejah NO in občinskega sveta, kadar se obravnavajo zadeve 
iz pristojnosti NO.

(2) Nadomestila za opravljeno delo v zvezi s pripravo 
in izvedbo nadzora ter drugim delom za račun in potrebe 
NO se izplačajo v skladu s pravilnikom, ki določa nagrade in 
sejnine članov NO.

(3) Rok za izplačilo nadomestila za opravljeno delo 
članov NO je najkasneje do 5-ega (petega) dne v mesecu 
za delo opravljeno v preteklem mesecu.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
Poslovnik se sprejme z večino glasov vseh članov NO.

49. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja NO, ki niso oprede-

ljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila ZLS, ZJF 
in statuta občine.

50. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-02-0004/2015
Žalec, dne 23. februarja 2015

Predsednica
Nadzornega odbora Občine Žalec

Karmen Stenčan l.r.

1143. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Žalec za leto 2015

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 23. februarja 
2015 sprejel

N A Č R T   R A V N A N J A
s stvarnim premoženjem Občine Žalec  

za leto 2015

1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premo-

ženjem Občine Žalec za leto 2015, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2015, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 

2015 (Priloga 1) in
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 

2015 (Priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ža-

lec za leto 2015, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični 

vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2015 (Priloga 3).

2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-0002/2014
Žalec, dne 23. februarja 2015

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2015 
 

PRILOGA 1 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2015 
 
STAVBE/STANOVANJA 
 

ZAP 
ŠT. 

OKVIRNA 
LOKACIJA 

OKVIRNA 
POVRŠINA 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 
SREDSTVA V € 

EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 

1. Na območju 
Občine Žalec 

1-sobno ali 
 2-sobno 

stanovanje – 2x 100.000,00 Načrtuje se nakup 
dveh stanovanj

 

SKUPAJ:      100.000,00 EUR 
 
STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
ZAP 
ŠT. 

VRSTA NEPREMIČNINE OKVIRNA 
POVRŠINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA V € 

EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 

1. Lokalne ceste na območju 
Občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  60.000,00 Nakup zemljišč zaradi ureditve 
lokalnih cest – javni interes

2. Javne poti na območju 
Občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  30.000,00 Nakup zemljišč zaradi ureditve 
javnih poti – javni interes

3. Nekategorizirane ceste  
na območju Občine Žalec 
– javna infrastruktura 

  15.000,00 Nakup zemljišč zaradi ureditve 
nekategoriziranih cest – javni 

interes 
4. Odkupi zemljišč 

komunalne infrastrukture  
  10.000,00 Odkup zemljišč, na katerih so 

objekti komunalne 
infrastrukture – javni interes 

5. Parc. št. 1941/2, 1941/9  
in 1941/10 k.o. Žalec – 
javna infrastruktura 

2.539 25.000,00 Pridobivanje zemljišč z 
menjalno pogodbo zaradi 

ureditve javnih poti – javni 
interes

6. Zemljišča v kompleksu 
Športnega centra Žalec – 
javna infrastruktura 

cca 7.625 m2 80.000,00 Pridobivanje zemljišč v 
Športnem centru Žalec – javni 

interes
7. Parc. št. 421/2 in 421/4 

k.o. Šempeter – javna 
infrastruktura 

7.797 m2 80.000,00 Pridobivanje zemljišč v 
športnem parku Šempeter – 

javni interes
8. Zemljišča na območju 

Vrbja 
3.130 m2 30.000,00 Pridobivanje zemljišč na 

območju predvidenega 
Ekokampa Vrbje – javni interes

 
SKUPAJ:      330.000,00 EUR 
 
PRIDOBIVANJE SKUPAJ:    430.000,00 EUR 
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  PRILOGA 2
 
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2015 
 
STAVBE 

ZAP 
ŠT. NASLOV ID OZNAKA KVADRATURA VREDNOST* 

1. Gotovlje 206 5651848 615,75 m2 195.466,17
 

SKUPAJ:      195.466,17 EUR 
 
 
STAVBNA ZEMLJIŠČA 
ZAP 
ŠT. 

KATASTRSKA 
OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA KVADRATURA VREDNOST* 

1. vse k.o. v občini 
Žalec 

deli opuščenih javnih poti  
na območju Občine Žalec 

/ 10.000,00

2. k.o. Žalec,  
k.o. Gotovlje,  
k.o. Petrovče,  
k.o. Šempeter 

občinska zemljišča pod 
transformatorskimi postajami v 
lasti Elektra Celje 

ca. 250 m2 5.000,00

3. 996 – Žalec 1007/31, 1942/17 154 m2 3.000,00
4. 1066 –Vojnik delež *13/3 246 m2 2.500,00
5. 996 – Žalec del 1970/5 ca. 450 m2  4.500,00
6. 997 – Gotovlje del 458/181, 522/129 7.000 m2 300.000,00
7. 997 – Gotovlje 242/28, 242/30, 242/32, 242/34 7.445 m2 400.000,00
8. 997 – Gotovlje del 250/10, 242/20 ca. 1.500 m2 80.000,00
9. 996 – Žalec 983/6,  979/34 1.001 m2 5.000,00
10. 995 – Šempeter 433/7, 501/1 13.112 m2 743.840,00
11. 1020 – Pongrac 807/16 321 m2 7.623,75
12. 997 – Gotovlje del 250/2, del 250/8 171 m2 9.700,00
13. 1003 – Zabukovica 68/2 1.573 m2 5.505,00
14. 994 – Zalog 457/24, 457/101 1.915 m2 56.000,00
15. 996 – Žalec 1959/3 48 m2 2.100,00
16. 999 - Gorica del 309/1  ca. 2.500 m2 100.000,00
17. 1002 – Kasaze 151/74 2.764 m2 15.000,00
18. 995 – Šempeter 425/10 753 m2 3.004,00
19. 995 – Šempeter 501/1 1.001 m2 10.000,00
20. 1003 – Zabukovica 2130/14 86 m2 1.720,00

 

SKUPAJ: 1.764.492,75 EUR 
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KMETIJSKA in GOZDNA ZEMLJIŠČA 
ZAP 
ŠT. 

KATASTRSKA 
OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA KVADRATURA VREDNOST* 

1. 1003 – Zabukovica Delež 428/1, 429, 430, 432, 433, 
*55, 431, 469/4, 469/5, 434, 435, 
*43, *44, 428/2, 433, *42, *41, 
436, 470, 439, 443, 468, *40, 467, 
466, 464, 444/1, 444/2, 
444/3,444/4, 448, 447, 446, 445/2, 
445/3, 461, 462, 463/1, 479, 480, 
481, *52/2 

ca. 160.000 m2 50.000,00

2. 1020 - Pongrac 801/1 ca. 70 m2 140,00
 

SKUPAJ:     50.140,00 EUR                                                                                 
 
SKUPAJ STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA:  1.814.632,75 EUR 
 
SKUPAJ STAVBE, STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 2.010.098,92 EUR  
 
 
*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR 
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  PRILOGA 3
 
II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 
2015 

 
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI 
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR  ZA LETO 2015 
 

  VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA  

V EUR 
NAMEN 

ZŠ INFORMACIJSKA OPREMA   
1 Strojna računalniška oprema 14.041,00 Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 
2 Licenčna programska oprema 17.050,00 Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 
3 Telekomunikacijska in druga 

oprema 13.448,00
Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 

ZŠ DRUGA OSNOVNA 
SREDSTVA  

  

1 Prometna signalizacija 70.700,00 Za potrebe občinskih cest in javnih poti. 
2 Nakup opreme za čiščenje  

in pluženje cest 12.000,00
Za potrebe vzdrževanja/urejanja cestne 
infrastrukture 

3 Oprema za vzdrževanje parkov 
in vrtov (koši za smeti, klopi, 
stojala za kolesa, otroška 
igrala ...) 45.750,00

Za območje OŽ 

4 Oprema in napeljave 

22.400,00

Vzdrževanje pokopališč in mrliških vež, 
zavarovana območja narave, objekti javnega 
vodovoda, nadstrešnice, praznična okrasitev in 
ostalo za potrebe delovanja OU, MS in KS 

5 Nakup druge opreme in napeljav 
10.300,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov 

6. Nakup pisarniškega pohištva in 
opreme 3.890,00

Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 

  SKUPAJ  209.579,00   
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1144. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Žalec za leto 2016

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) 
in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Ob-
činski svet Občine Žalec na seji dne 23. februarja 2015 sprejel

N A Č R T   R A V N A N J A
s stvarnim premoženjem Občine Žalec  

za leto 2016

1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premo-

ženjem Občine Žalec za leto 2016, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2016, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 

2016 (Priloga 1) in
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 

2016 (Priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ža-

lec za leto 2016, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični 

vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2016 (Priloga 3) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posa-

mični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2016 (Priloga 4).

2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-0003/2014
Žalec, dne 23. februarja 2015

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2016 
 

PRILOGA 1 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2016 
 
STAVBE/STANOVANJA 
 

ZAP 
ŠT. 

OKVIRNA 
LOKACIJA 

OKVIRNA 
POVRŠINA 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 
SREDSTVA V € 

EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 

1. Na območju 
Občine Žalec 

1-sobno ali 
 2-sobno 

stanovanje – 2x 100.000,00 Načrtuje se nakup 
dveh stanovanj

 

SKUPAJ:      100.000,00 EUR 

 
STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
 
ZAP 
ŠT. 

VRSTA NEPREMIČNINE OKVIRNA 
POVRŠINA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA V € 

EKONOMSKA 
UTEMELJENOST 

1. Lokalne ceste na območju 
Občine Žalec – javna 
infrastruktura 

  60.000,00 Nakup zemljišč zaradi ureditve 
lokalnih cest – javni interes

2. Javne poti na območju 
Občine Žalec – javna 
infrastruktura 

  30.000,00 Nakup zemljišč zaradi ureditve 
javnih poti – javni interes

3. Nekategorizirane ceste na 
območju Občine Žalec - 
javna infrastruktura 

  15.000,00 Nakup zemljišč zaradi ureditve 
nekategoriziranih cest- javni 

interes 
4. Odkupi zemljišč 

komunalne infrastrukture  
  10.000,00 Odkup zemljišč, na katerih so 

objekti komunalne 
infrastrukture – javni interes 

5. Parc. št. 1941/2, 1941/9 in 
1941/10 k.o. Žalec – 
javna infrastruktura 

2.539 25.000,00 Pridobivanje zemljišč z 
menjalno pogodbo zaradi 

ureditve javnih poti – javni 
interes

6. Zemljišča v kompleksu 
Športnega centra Žalec – 
javna infrastruktura 

cca 7.625 m2 30.000,00 Pridobivanje zemljišč v 
Športnem centru Žalec – javni 

interes
7. Zemljišča na območju 

Vrbja 
3.130 m2 30.000,00 Pridobivanje zemljišč na 

območju predvidenega 
Ekokampa Vrbje – javni interes

 
SKUPAJ:      200.000,00 EUR 
 
PRIDOBIVANJE SKUPAJ:    300.000,00 EUR 
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  PRILOGA 2
 
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2015 
 
STAVBE 
ZAP 
ŠT. NASLOV ID OZNAKA KVADRATURA VREDNOST* 

1. Gotovlje 206 5651848 615,75 m2 195.466,17
 

SKUPAJ:      195.466,17 EUR 
 
 
STAVBNA ZEMLJIŠČA 
ZAP 
ŠT. 

KATASTRSKA 
OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA KVADRATURA VREDNOST* 

1. vse k.o. v občini 
Žalec 

deli opuščenih javnih poti na 
območju Občine Žalec 

/ 10.000,00

2. k.o. Žalec,  
k.o. Gotovlje,  
k.o. Petrovče,  
k.o. Šempeter 

občinska zemljišča pod 
transformatorskimi postajami v 
lasti Elektra Celje 

ca. 250 m2 5.000,00

3. 996 – Žalec 1007/31, 1942/17 154 m2 3.000,00
4. 1066 – Vojnik delež *13/3 246 m2 2.500,00
5. 996 – Žalec del 1970/5 ca. 450 m2  4.500,00
6. 997 – Gotovlje del 458/181, 522/129 7.000 m2 300.000,00
7. 997 – Gotovlje 242/28, 242/30, 242/32, 242/34 7.445 m2 400.000,00
8. 997 – Gotovlje del 250/10, 242/20 ca. 1.500 m2 80.000,00
9. 996 – Žalec 983/6,  979/34 1.001 m2 5.000,00
10. 995 – Šempeter 433/7, 501/1 13.112 m2 743.840,00
11. 1020 – Pongrac 807/16 321 m2 7.623,75
12. 997 – Gotovlje del 250/2, del 250/8 171 m2 9.700,00
13. 1003 – Zabukovica 68/2 1.573 m2 5.505,00
14. 994 – Zalog 457/24, 457/101 1.915 m2 56.000,00
15. 996 – Žalec 1959/3 48 m2 2.100,00
16. 999 – Gorica del 309/1  ca. 2.500 m2 100.000,00
17. 1002 – Kasaze 151/74 2.764 m2 15.000,00
18. 995 – Šempeter 425/10 753 m2 3.004,00
19. 995 – Šempeter 501/1 1.001 m2 10.000,00
20. 1003 – Zabukovica 2130/14 86 m2 1.720,00
 
SKUPAJ: 1.764.492,75 EUR 
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KMETIJSKA in GOZDNA ZEMLJIŠČA 
 
ZAP 
ŠT. 

KATASTRSKA 
OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA KVADRATURA VREDNOST* 

1. 1003 – Zabukovica Delež 428/1, 429, 430, 432, 433, 
*55, 431, 469/4, 469/5, 434, 435, 
*43, *44, 428/2, 433, *42, *41, 
436, 470, 439, 443, 468, *40, 467, 
466, 464, 444/1, 444/2, 
444/3,444/4, 448, 447, 446, 445/2, 
445/3, 461, 462, 463/1, 479, 480, 
481, *52/2 

ca. 160.000 m2 50.000,00

2. 1020 – Pongrac 801/1 ca. 70 m2 140,00
 

 
SKUPAJ:     50.140,00 EUR                                                                                 
 
SKUPAJ STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA:  1.814.632,75 EUR 
 
SKUPAJ STAVBE, STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 2.010.098,92 
EUR  
 
 
*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR 
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  PRILOGA 3
 
II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC  
ZA LETO 2016 

 
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA  
V POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR  ZA LETO 2016 
 

 VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

V EUR 
NAMEN 

ZŠ PREVOZNA SREDSTVA   
1  Službeno vozilo 12.000,00 Za potrebe občinske uprave  

ZŠ INFORMACIJSKA OPREMA   
1 Strojna računalniška oprema 10.858,00 Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 
2 Licenčna programska oprema 13.250,00 Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 
3 Telekomunikacijska in druga 

oprema 11.225,00
Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 

ZŠ DRUGA OSNOVNA 
SREDSTVA  

  

1 Prometna signalizacija 20.300,00 Za potrebe občinskih cest in javnih poti 
2 Nakup opreme za čiščenje  

in pluženje cest 12.000,00
Za potrebe vzdrževanja/urejanja cestne 
infrastrukture 

3 Oprema za vzdrževanje parkov 
in vrtov (kombi, koši za smeti, 
klopi, stojala za kolesa, otroška 
igrala …) 35.000,00

Za območje OŽ 

4 Oprema in napeljave 

17.950,00

Vzdrževanje pokopališč in mrliških vež, 
zavarovana območja narave, objekti javnega 
vodovoda, nadstrešnice, praznična okrasitev in 
ostalo za potrebe delovanja OU, MS in KS 

5 Nakup druge opreme in napeljav 
4.200,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov 

6 Nakup pisarniškega pohištva in 
opreme 3.753,00

Za potrebe delovanja občinske uprave in KS 

  SKUPAJ  140.536,00   
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  PRILOGA 4
 
NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI 
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR  ZA LETO 2016 
 

VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

PREDVIDENA 
SREDSTVA  

V EUR 
EKONOMSKA UTEMELJENOST 

PREVOZNA SREDSTVA   
 Službeno vozilo Renault Clio 500,00 Prodaja rabljenega vozila 
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VLADA
1145. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–
2016

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji  

v letih 2014–2016

1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebe-

larstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, 
št. 6/14 in 54/14) se v prvem odstavku 1. člena v drugi alineji 
pred podpičjem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb 
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev 
in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 
in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 865)«.

V tretji alineji prvega odstavka se črta podpičje in se bese-
dilo »v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU)« nadome-
sti z zaklepajem, vejico in besedilom »zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb 
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev 
in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 
in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU)«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se v 5. točki na koncu pete alineje 

beseda »in« nadomesti z vejico.
Na koncu šeste alineje se pika nadomesti z vejico in doda 

nova sedma alineja, ki se glasi:
»– izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih pa-

njev.«.
V šestem odstavku se vejica za besedo »olj« nadomesti 

z besedo »in« in doda besedilo »ugotoviti različne možnosti iz-
ločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev in s tem 
povečati varnost čebeljih pridelkov«.

3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ukrepe iz prve in druge alineje 1. točke prvega 

odstavka prejšnjega člena ministrstvo v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2014–2016 
izvede odprti javni razpis, za ukrep iz druge alineje 4. točke pr-
vega odstavka prejšnjega člena pa zaprti javni razpis. V javnem 
razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za 
posamezen ukrep.«.

4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v prvi alineji številka 

»270.248« nadomesti s številko »250.248«, številka »269.362« 
pa s številko »249.362«.

V peti alineji se številka »60.000« nadomesti s številko 
»45.000«.

V šesti alineji se številka »27.000« nadomesti s številko 
»42.000«.

Na koncu petnajste alineje se pika nadomesti s podpičjem 
in doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:

»– ukrep iz sedme alineje 5. točke prvega odstavka 2. člena 
te uredbe največ 20.000 eurov.«.

5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za prvim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Delež sofinanciranja čebeljih panjev s 
testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme 
kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vključenosti v 
kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo certifikat za ekološke 
čebelje proizvode, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izve-
denega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki (brez vštetega 
DDV).«.

6. člen
Za tretjim odstavkom 10. člena se doda nov četrti odstavek, 

ki se glasi:
»(4) Čebelar, ki prejme v skladu s to uredbo neto sredstva v 

višini do 100 odstotkov za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi 
vložki, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti ali imeti potrdilo 
o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imeti certifikat 
za ekološke čebelje proizvode še najmanj pet let po prejetju teh 
sredstev.«.

7. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina sofinanciranja se določi glede na prejete vloge, 

pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih 
matic.«.

8. člen
Za 43. členom se dodajo nov oddelek ter nova 43.a in 43.b 

člen, ki se glasijo:

»17. Izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev

43.a člen
(program izločanja učinkovin za zatiranje varoze  

iz čebeljih panjev)
(1) Program izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz če-

beljih panjev sprejme minister in se objavi na spletni strani mini-
strstva.

(2) Program izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebe-
ljih panjev določa zlasti:

– cilje ukrepa izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz 
čebeljih panjev,

– natančnejšo vsebino raziskave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, in
– natančnejšo vsebino poročila o izločanju učinkovin za 

zatiranje varoze iz čebeljih panjev.
(3) Podrobnejša specifikacija upravičenih stroškov do višine 

sredstev iz šestnajste alineje tretjega odstavka 4. člena te uredbe 
se opredeli v programu izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz 
čebeljih panjev.

43.b člen
(izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev)

Ukrep izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih 
panjev zajema določitev tehnologije za izločanje voska, onesna-
ženega z učinkovinami za zatiranje varoze iz čebeljih panjev, ter 
na podlagi teh rezultatov prilagoditev tehnologije za pridobivanje 
varnega in kakovostnega medu, cvetnega prahu, propolisa, voska 
in s tem povečanje varnosti čebeljih pridelkov.«.

9. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija odpira in obravnava vloge na odprti javni raz-

pis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog. Sredstva za posamezen odprti javni razpis se dode-
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ljujejo po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih 
sredstev za posamezen ukrep.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija odpira in obravnava vloge na zaprti javni razpis 

hkrati po zaprtju javnega razpisa. Višina sofinanciranja se določi 
glede na prejete vloge do višine razpisanih sredstev.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spre-
meni tako, da se glasi:

»(4) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega 
v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem razpisu 
oziroma do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje od-
prtega javnega razpisa zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo 
na svojih spletnih straneh.«.

10. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(2) Vloge na zaprti javni razpis agencija odpira in obravnava 

ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(3) Vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem 

redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno 
številko vloge.

(4) Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se 
preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na 
javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge 
na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih 
sredstev za posamezen ukrep.

(5) Za vlogo na odprt javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 
predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri dodelitev sredstev do 
višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj 
mora v roku osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo poslati 
izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.

(6) Če je skupna višina zaprošenih sredstev na odprti javni 
razpis višja od sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje, ki 
so bila razpisana, ter so sredstva glede na predhodne vloge še 
na voljo, agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu sezna-
ma prejetih vlog na javni razpis dve ali več popolnih in vsebinsko 
ustreznih vlog enak datum in čas oddaje vloge, izvede žrebanje. Z 
žrebom se določi vrstni red dodelitve sredstev. Pri žrebanju so lah-
ko navzoči tudi vlagatelji. O njihovem času in kraju pa jih agencija 
pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, 
ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na agenciji.

(7) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih 
prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, 
in vlagatelji, če so navzoči.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(prehodna določba)

(1) Zahtevki za pridobitev plačil po tej uredbi se lahko vložijo 
še pred potrditvijo sprememb programa ukrepov s strani Evropske 
komisije, o njih pa se odloča v skladu s potrjenimi spremembami 
programa ukrepov.

(2) Minister objavi obvestilo o potrditvi sprememb programa 
ukrepov v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. člen
(končna določba)

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

Št. 00715-16/2015
Ljubljana, dne 16. aprila 2015
EVA 2015-2330-0064

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

POPRAVKI

1146. Popravek Seznama strokovnih in znanstvenih 
naslovov in njihovih okrajšav (4. dopolnitev)

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov  

in njihovih okrajšav (4. dopolnitev)

V Seznamu strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih 
okrajšav (4. dopolnitev; Uradni list RS, št. 12/01) se v poglavju 
III. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI, v podpoglavju 
III.1. Strokovni naslov po dodiplomskem študijskem programu, 
v točki 1. POLITEHNIKA – študijski program za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe Okolje, strokovni naslov in njegova 
okrajšava popravita tako, da se pravilno glasita:
univerzitetni diplomirani ekolog/ 
univerzitetna diplomirana ekologinja 

univ. dipl. ekolog.

Št. 6033-9/2015/7
Ljubljana, dne 9. aprila 2015

v funkciji ministra za izobraževanje, 
 znanost in šport

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik Vlade RS

1147. Popravek Odloka o podrobnih merilih 
in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP 
z dostopno cesto

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 
102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Odloka o podrobnih merilih in pogojih za 

območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto

V Odloku o podrobnih merilih in pogojih za območje ure-
janja IG 08-2/PP z dostopno cesto št. 27/18. 4. 2015 se prvi 
odstavek črta in glasi:

»Izven območja urejanja PMP bo potekal priključek na 
transformatorsko postajo v skladu s pogoji pristojne službe.«

Št. 3500/001/2013
Ig, dne 14. aprila 2015

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

1148. Popravek Zaključnega računa proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

P O P R A V E K
Zaključnega računa proračuna Mestne občine 

Nova Gorica za leto 2014

V Zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
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št. 25/15 z dne 13. 4. 2015, se besedilo v preambuli »dne 
5. aprila 2015« pravilno glasi »dne 9. aprila 2015«. Besedilo 
»Nova Gorica, 5. aprila 2015«, ki se nahaja na koncu za-
ključnega računa pred podpisom župana, pa se pravilno glasi 
»Nova Gorica, 9. aprila 2015«.

Št. 900-16/2015-14
Nova Gorica, dne 16. aprila 2015

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

1149. Popravek Obvezne razlage Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Nova Gorica

P O P R A V E K
Obvezne razlage Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 

V Obvezni razlagi Odloka o občinskem prostorskem načr-
tu Mestne občine Nova Gorica, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 25/15 z dne 13. 4. 2015, se besedilo v preambuli 
»dne 5. aprila 2015« pravilno glasi »dne 9. aprila 2015«. Be-
sedilo »Nova Gorica, 5. aprila 2015«, ki se nahaja na koncu 
obvezne razlage pred podpisom župana, pa se pravilno glasi 
»Nova Gorica, 9. aprila 2015«. 

Št. 900-16/2015-14
Nova Gorica, dne 16. aprila 2015

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

1150. Popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Ob železniški postaji v Novi Gorici

P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
in merila za odmero komunalnega prispevka  

za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunal-
nega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/15 z dne 13. 4. 
2015, se besedilo v preambuli »5. aprila 2015« pravilno glasi 
»9. aprila 2015«. Besedilo »Nova Gorica, 5. aprila 2015«, ki se 
nahaja na koncu odloka pred podpisom župana, pa se pravilno 
glasi »Nova Gorica, 9. aprila 2015«.

Št. 900-16/2015-14
Nova Gorica, dne 16. aprila 2015

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.
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VSEBINA

1123. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistil-
nih naprav v Občini Braslovče 2992

1124. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 2993

BREŽICE
1125. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 

2014 2993
1126. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015 2996
1127. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za območje razpršene poselitve Velike Malence 
– Ap 1143 2999

DOLENJSKE TOPLICE
1128. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu 3004

JESENICE
1129. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 

2014 3004
1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

gramu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Jesenice 3006

KAMNIK
1131. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ka-

mnik za leto 2014 3006

ODRANCI
1132. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 

omrežnine za vodovodno omrežje Občine Odranci 3008
1133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen sto-

ritev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odva-
janje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski 
sistem v Občini Odranci 3009

OPLOTNICA
1134. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Oplotnica 3010

PIRAN
1135. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letne-

ga programa športa v Občini Piran 3069

ROGATEC
1136. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 

2014 3073
1137. Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj ma-

lih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 
Rogatec 3073

1138. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 3076

TURNIŠČE
1139. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče 3076
1140. Odlok o tržnem redu v Občini Turnišče 3078

VELIKA POLANA
1141. Sklep o spremembi Pravilnika o nagrajevanju štu-

dentov 3081

ŽALEC
1142. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec 3081
1143. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2015 3085
1144. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2016 3090

DRŽAVNI SVET
1104. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega 

sveta (PoDS-1D) 2957

VLADA
1145. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o iz-

vajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 3096

1105. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pra-
vobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva 
v Ljubljani 2957

1106. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2957

1107. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2958

1108. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2958

1109. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2958

1110. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2958

1111. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2959

1112. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2959

1113. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožil-
ca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 2959

1114. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani 2959

MINISTRSTVA
1115. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov 

državnega prostorskega koordinatnega sistema 2960
1116. Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi 

Republike Slovenije 2961

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1117. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega 

zbora Republike Slovenije 2968

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1118. Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) 
št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih 
postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu 
v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta 2968

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1119. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za 

medije 2980
1120. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o organiziranju in 

izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih or-
ganizacijah 2985

1121. Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za elektroindu-
strijo Slovenije 2985

OBČINE

BRASLOVČE
1122. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za 

leto 2014 2992
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POPRAVKI
1146. Popravek Seznama strokovnih in znanstvenih na-

slovov in njihovih okrajšav (4. dopolnitev) 3097
1147. Popravek Odloka o podrobnih merilih in pogojih za 

območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto 3097
1148. Popravek Zaključnega računa proračuna Mestne 

občine Nova Gorica za leto 2014 3097
1149. Popravek Obvezne razlage Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 3098
1150. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje Ob železniški postaji v Novi Gorici 3098

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 26/15 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 697
Razpisi delovnih mest 721
Druge objave 724
Evidence sindikatov 728
Objave po Zakonu o medijih 729
Objave sodišč 730
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 730
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 732
Oklici dedičem 734
Oklici pogrešanih 736
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja  
nezakonitega izvora 737
Preklici 740
Zavarovalne police preklicujejo  740
Spričevala preklicujejo  740
Drugo preklicujejo  740

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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