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Zakon o premostitvenem zavarovanju
poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov
(ZPZPŠ-1)
Razglašam Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-5
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PREMOSTITVENEM ZAVAROVANJU
POKLICNIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
(ZPZPŠ-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
S tem zakonom se ureja premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov oziroma športnic (v nadaljnjem besedilu:
poklicni športnik) in vrhunskih športnikov oziroma športnic (v
nadaljnjem besedilu: vrhunski športnik), s katerim se zagotavlja
njihova socialna varnost po zaključku aktivne športne kariere (v
nadaljnjem besedilu: premostitveno zavarovanje).
2. člen
(temeljna načela)
Premostitveno zavarovanje temelji na plačevanju prispevkov poklicnih in vrhunskih športnikov ter na zavezi države, da
bo premostitveno zavarovanje podpirala z ustreznimi davčnimi
olajšavami.

Leto XXV

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) premostitvenega sklada je zavarovanec oziroma zavarovanka (v
nadaljnjem besedilu: zavarovanec), ki je lastnik sorazmernega
dela premoženja premostitvenega sklada;
2. osebni račun člana premostitvenega sklada je evidenca
enot premoženja posameznega člana premostitvenega sklada;
3. poklicni športnik je oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi in je zaposlena kot športnik v Republiki Sloveniji, ali
oseba, ki je vpisana v razvid poklicnih športnikov in ima status
poklicnega športnika v skladu z zakonom, ki ureja šport, ali
oseba, ki na podlagi civilne pogodbe dela kot športnik v tujini;
4. premostitvena renta je denarni znesek, ki ga zavarovalnica na podlagi sklenjene pogodbe mesečno izplačuje
zavarovancu;
5. premostitveni sklad je sklad iz 15. člena tega zakona;
6. premostitveno zavarovanje je sistem davčno stimuliranega varčevanja, ki zavarovancem zagotavlja socialno varnost
v prehodnem obdobju po zaključku športne kariere;
7. prispevki so zneski, ki se plačujejo v korist zavarovanca
in ki se upoštevajo pri določanju pravic iz zavarovanja po tem
zakonu;
8. upravljavec premostitvenega sklada je pravna oseba,
ki upravlja premostitveni sklad;
9. vrhunski športnik je oseba, ki ima v skladu z zakonom,
ki ureja šport, naziv vrhunskega športnika;
10. zavarovanec je oseba, ki je v skladu s tem zakonom
obvezno ali prostovoljno vključena v premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov;
11. izrazi: vzajemni pokojninski sklad, pokojninski sklad,
čista vrednost sredstev, enota premoženja, vrednost enote premoženja imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja pokojninsko
in invalidsko zavarovanje;
12. izrazi: vzajemni sklad, skrbniške storitve, skrbnik imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja investicijske sklade in
družbe za upravljanje.
4. člen
(smiselna uporaba ZPIZ-2)
Če v tem zakonu ni določeno drugače, se za izvajanje
premostitvenega zavarovanja in poslovanje premostitvenega
sklada smiselno uporabljajo 243. člen, 246. člen, 247. člen,
264. člen, 265. člen, 267. člen, 270. člen, 271. člen, prvi do
tretji, šesti in sedmi odstavek 272. člena, 276. člen, 279. do
284. člen, 286. člen, 287. člen, 289. do 292. člen, drugi in tretji
odstavek 294. člena, 302. člen, 304. do 307. člen, 309. člen,
310. člen, 352. do 354. člen in 358. do 376. člen Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
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št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C).
II. PREMOSTITVENO ZAVAROVANJE
5. člen
(zavarovanci)
(1) V premostitveno zavarovanje se obvezno vključijo
poklicni športniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s
športnim društvom, ki je član nacionalne panožne športne
zveze ali z nacionalno panožno športno zvezo (v nadaljnjem
besedilu: športno društvo).
(2) V premostitveno zavarovanje se lahko prostovoljno
vključijo športniki, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja šport,
naziv vrhunskega športnika in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
6. člen
(zavezanec za prispevek)
(1) Zavezanec za prispevek za zavarovance iz prvega
odstavka 5. člena tega zakona je športno društvo, s katerim
ima zavarovanec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(2) Zavezanec za prispevek za zavarovance iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona ter za zavarovance iz prvega
odstavka 5. člena tega zakona od prejemkov, ki jih ne izplača
zavezanec za prispevek iz prejšnjega odstavka, je zavarovanec
sam.
7. člen
(vrste pravic)
S premostitvenim zavarovanjem se zavarovancu zagotavlja:
1. premostitvena renta, ki se izplačuje v mesečnih zneskih, ali
2. enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti
enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca.
8. člen
(prepoved zastave in neprenosljivost pravic)
(1) Zavarovanec ne sme zastaviti pravic iz naslova sredstev premostitvenega sklada, vpisanih na njegovem osebnem
računu.
(2) Pravice iz premostitvenega zavarovanja so neprenosljive, razen v primerih iz tretjega odstavka 31. člena ter tretjega
in četrtega odstavka 32. člena tega zakona.
9. člen
(trajanje premostitvenega zavarovanja in članstva
v premostitvenem skladu)
(1) Premostitveno zavarovanje se za zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona začne z datumom nastopa
dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot je določena s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, ter se zaključi z datumom prenehanja dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot je določena
s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(2) Premostitveno zavarovanje se za zavarovanca iz drugega odstavka 5. člena tega zakona začne z dnem vpisa zavarovanca v register zavarovancev iz 11. člena tega zakona in
se zaključi z dnem izpisa zavarovanca iz registra zavarovancev
iz 11. člena tega zakona.
(3) Zavarovanec postane član premostitvenega sklada
s prvim dnem meseca, v katerem je bilo plačilo prispevka
izvedeno. Članstvo v premostitvenem skladu preneha, ko član
premostitvenega sklada uveljavi pravico iz 31. ali 32. člena tega
zakona in upravljavec premostitvenega sklada unovči odkupno
vrednost enot premoženja.
(4) Upravljavec premostitvenega sklada izda zavarovancu
obvestilo o vključitvi v premostitveni sklad.
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10. člen
(pogoji za pridobitev pravice)
(1) Pravico iz 7. člena tega zakona pridobi član premostitvenega sklada po dopolnitvi 30. leta starosti ter jo lahko
uveljavi, ko zaključi z aktivno športno kariero.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pravico iz 7. člena tega
zakona pridobi tudi član premostitvenega sklada, ki še ni dopolnil 30 let starosti, če je zaključil z aktivno športno kariero zaradi
zdravstvene nezmožnosti ali poškodbe oziroma posebnosti
športne panoge (v nadaljnjem besedilu: predčasna pridobitev
pravice).
(3) O pravici do predčasne pridobitve pravice odloči ministrstvo, pristojno za šport, z odločbo.
(4) Ponovna vključitev v zavarovanje po tem zakonu, po
uveljavitvi pravice iz 7. člena tega zakona, ni možna.
11. člen
(register zavarovancev)
(1) Ministrstvo, pristojno za šport, za potrebe odločanja in
nadzora po tem zakonu in za potrebe posredovanja podatkov
iz registra upravljavcu premostitvenega sklada po tem zakonu,
upravlja register zavarovancev iz 5. člena tega zakona.
(2) V registru zavarovancev se obdelujejo naslednji podatki:
1. osebni podatki zavarovanca: ime in priimek, rojstni
datum, spol, davčna številka oziroma ustrezna identifikacijska
številka tujca, enotna matična številka občana oziroma isti povezovalni znak, ki je določen za tujca na njegovem osebnem
dokumentu države državljanstva ali je določen za njega na
drug način s strani njegove države, naslov stalnega oziroma
začasnega prebivališča, državljanstvo, športna panoga;
2. podatki o zavezancu za prispevek, vključno z vrsto
zavezanca (športno društvo ali zavarovanec);
3. podlaga za vključitev zavarovanca v premostitveno
zavarovanje, skladno s 5. členom, določena po časovnih obdobjih, če je zavarovanec vključen po različnih podlagah;
4. datum izplačila odkupne vrednosti enot premoženja
na podlagi uveljavitve pravice iz 7. člena tega zakona, vrsta
uveljavljene pravice in čas izplačevanja premostitvene rente;
5. datum začetka in zaključka premostitvenega zavarovanja, kot je določen v prvem in drugem odstavku 9. člena
tega zakona;
6. datum vpisa v register zavarovancev in izpisa iz registra zavarovancev;
7. datum veljavnosti odločbe o nazivu vrhunskega športnika;
8. datum morebitnega ponovnega vpisa v register zavarovancev in izpisa iz registra zavarovancev.
(3) Podatki o zavezancu iz 2. točke prejšnjega odstavka
vsebujejo:
1. ime in sedež;
2. športno panogo;
3. davčno številko;
4. matično številko;
5. kontaktne podatke.
(4) Športno društvo prijavi zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v register zavarovancev najkasneje v
30 dneh od datuma nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport. Vpis
v register zavarovancev je konstitutivne narave za pridobitev
statusa zavarovanca. Vpis v register zavarovancev učinkuje od
datuma nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
(5) Zavarovanec iz drugega odstavka 5. člena tega zakona se prijavi v register zavarovancev sam, in sicer na obrazcu,
ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(6) Ko preneha podlaga za prijavo v register zavarovancev, določena v prvem odstavku 5. člena tega zakona, je športno društvo dolžno odjaviti zavarovanca iz registra v 30 dneh,
in sicer na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(7) Ko preneha podlaga za vključitev v register zavarovancev, določena v drugem odstavku 5. člena tega zakona,
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ministrstvo po uradni dolžnosti izpiše zavarovanca iz registra
zavarovancev.
(8) Ministrstvo, pristojno za šport, o vpisu in izpisu posameznika iz registra zavarovancev izda odločbo.
(9) Športno društvo oziroma zavarovanec mora sporočiti
spremembe podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega
člena najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(10) Osebni podatki se zbirajo neposredno od športnega
društva oziroma zavarovanca.
(11) Podatek iz 4. točke drugega odstavka tega člena
sporoči upravljavec premostitvenega sklada do 15. v mesecu
za pretekli mesec.
(12) Ministrstvo, pristojno za šport, podatke, ki jih vodi
v registru zavarovancev, posreduje upravljavcu v rokih in na
način, ki omogoča nemoteno izvajanje premostitvenega zavarovanja skladno s tem zakonom.
(13) Podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
hranijo deset let po zadnjem izplačilu premostitvene rente ali
odkupne vrednosti enot premoženja.

v tem koledarskem letu, odloči sam. Šteje se, da je prejemek
prejet, ko je izplačan zavarovancu.
(4) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se za
zavarovanca v posameznem koledarskem letu ne more plačati
prispevka višjega od 150.000 eurov. Upravljavec premostitvenega sklada ob prejemu posameznega plačila preveri kumulativno višino plačanega prispevka v koledarskem letu za posameznega zavarovanca ter zavrne plačilo, če je kumulativna
višina prispevka že dosegla 150.000 eurov oziroma zavrne del
plačila, ko kumulativna višina prispevka doseže 150.000 eurov.
O tem obvesti zavarovanca ter zavezanca za prispevek.
(5) Zneski iz prvega in četrtega odstavka tega člena se
enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi
z novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije.
(6) Minister, pristojen za šport, vsako leto v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi zneske iz prejšnjega odstavka.

12. člen

III. PREMOSTITVENI SKLAD

(viri in roki plačevanja prispevka)
(1) Prispevek se lahko plačuje samo iz:
1. sredstev športnega društva, ki so v skladu s tem zakonom namenjena za plačilo prispevka za premostitveno zavarovanje zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
2. premij oziroma nagrad, ki jih zavarovanec prejme iz
naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov in
3. sponzorskih sredstev, ki jih prejme zavarovanec.
(2) Zavezanec za prispevek iz prvega odstavka 6. člena tega zakona prispevek obračuna in plača najpozneje do
10. v mesecu za pretekli mesec, obveznost obračuna in plačila prispevka pa preneha, če vsota plačanih prispevkov za
posameznega zavarovanca v posameznem koledarskem letu
doseže najvišjo dovoljeno višino vplačil iz četrtega odstavka
13. člena tega zakona.
(3) Zavezanec za prispevek iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona lahko prispevek obračuna in plača najpozneje do
konca koledarskega leta, za katero plačuje prispevek.
13. člen
(višina prispevkov)
(1) Za zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega
zakona se višina prispevka – če se prispevek plačuje iz sredstev iz 1. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona – ki se
obračuna in plača mesečno, določi na podlagi mesečne osnove
za plačilo prispevka in znaša:
1. osnova od vključno minimalne plače do 1.500 eurov:
50 eurov + 20% zneska, ki presega minimalno plačo;
2. osnova od vključno 1.500 eurov do 3.500 eurov:
190 eurov + 30% zneska, ki presega 1.500 eurov;
3. osnova od vključno 3.500 eurov do 5.500 eurov:
790 eurov + 40% zneska, ki presega 3.500 eurov;
4. osnova od vključno 5.500 eurov do 9.000 eurov:
1.590 eurov + 45% zneska, ki presega 5.500 eurov;
5. osnova nad vključno 9.000 eurov: 3.165 eurov + 50%
zneska, ki presega 9.000 eurov.
(2) Mesečna osnova za določitev višine prispevka iz prejšnjega odstavka je plača ali nadomestilo plače, ki ju zavarovanec prejme od zavezanca za prispevek v posameznem
mesecu. Nadomestilo plače se šteje v osnovo pod pogojem, da
zavezanca za prispevek tudi bremeni. Šteje se, da je plača oziroma nadomestilo plače prejeto, ko je izplačano zavarovancu.
(3) Zavarovanec iz drugega odstavka 5. člena tega zakona ter zavarovanec iz prvega odstavka 5. člena tega zakona,
če se prispevek plačuje iz sredstev iz 2. in 3. točke prvega
odstavka 12. člena tega zakona, se o plačilu in višini prispevka,
ki ga bo plačal za posamezno koledarsko leto iz prejemkov iz
2. in 3. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona, prejetih

14. člen
(oblikovanje premostitvenega sklada)
Upravljavec premostitvenega sklada oblikuje premostitveni
sklad tako, da sprejme pravila upravljanja premostitvenega sklada
in s skrbnikom sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev.
15. člen
(zbiranje in upravljanje prispevkov)
(1) Prispevki se v času trajanja zavarovanja zbirajo in
upravljajo v Skladu premostitvenega zavarovanja poklicnih in
vrhunskih športnikov.
(2) Premostitveni sklad je premoženje, financirano s prispevki po tem zakonu in ustvarjeno z upravljanjem s temi
sredstvi in je namenjeno zagotavljanju pravic iz 7. člena tega
zakona.
(3) Premostitveni sklad je v lasti zavarovancev premostitvenega zavarovanja. Zavarovanec z vplačilom prispevka
postane lastnik sorazmernega dela premoženja premostitvenega sklada.
(4) Premostitveni sklad ni pravna oseba.
16. člen
(pogodba o financiranju premostitvenega zavarovanja)
(1) Zavezanec za prispevek najkasneje v roku 30 dni
po vpisu v register zavarovancev iz 11. člena tega zakona z
upravljavcem sklene pogodbo o financiranju premostitvenega
zavarovanja.
(2) S pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja zavezanec za prispevek in upravljavec premostitvenega
sklada določita način plačevanja prispevkov in posredovanja
podatkov po tem zakonu.
17. člen
(upravljavec premostitvenega sklada)
Upravljavec premostitvenega sklada je Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki premostitveni sklad oblikuje in upravlja ločeno od svojega premoženja
in drugega premoženja v upravljanju.
18. člen
(evidence za potrebe izvajanja premostitvenega zavarovanja)
(1) Za potrebe izvajanja premostitvenega zavarovanja
upravljavec premostitvenega sklada vodi naslednje evidence:
1. evidenco članov premostitvenega sklada, ki vsebuje
podatke iz drugega odstavka 11. člena tega zakona;
2. evidenco zavezancev za prispevek, ki vsebuje podatke
iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona;
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3. evidenco o obračunanih in o plačanih prispevkih, ki
vsebuje podatke o:
– zavezancu za obračun in plačilo prispevka;
– članu, za katerega je znesek obračunan in plačan;
– znesku obračunanega in plačanega prispevka in viru
plačanega prispevka, kot določa 12. člen tega zakona;
4. evidenco osebnih računov članov premostitvenega
sklada, ki vsebuje podatke o:
– posameznih vplačilih člana premostitvenega sklada,
– enotah premoženja premostitvenega sklada, izračunanih v skladu s 24. členom tega zakona.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada pridobi podatke
iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka iz registra zavarovancev iz
11. člena tega zakona, podatke iz 3. točke prejšnjega odstavka
pa od zavezanca za prispevek.
(3) Upravljavec premostitvenega sklada podatke iz evidenc tega člena hrani deset let od dneva izplačila odkupne
vrednosti enot premoženja.
19. člen
(skrbnik premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada za račun premostitvenega sklada z banko, ki ima dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje skrbniških storitev za vzajemne sklade, sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za premostitveni
sklad.
(2) Za skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za
opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad.
20. člen
(upravljanje premostitvenega sklada)
Upravljanje premostitvenega sklada obsega:
1. upravljanje premoženja premostitvenega sklada:
– sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje premostitvenega sklada;
– razpolaganje s premoženjem premostitvenega sklada
zaradi izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju
premoženja premostitvenega sklada;
– sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene
stranke na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja premostitvenega sklada;
– uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega
sklada;
– upravljanje tveganj premostitvenega sklada;
2. administrativne storitve:
– pravne storitve ter vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih poročil premostitvenega sklada;
– odnosi z zavarovanci premostitvenega sklada;
– vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje
vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada;
– pregled usklajenosti z zakonodajo;
– vodenje osebnih računov zavarovancev;
– administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili
zavarovancem;
– hrambo dokumentacije in vodenje evidenc;
– druge administrativne storitve, povezane z delovanjem
premostitvenega sklada.
21. člen
(upravljanje premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada upravlja premoženje premostitvenega sklada v svojem imenu in za račun
premostitvenega sklada.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada je upravičen v
svojem imenu in za račun premostitvenega sklada razpolagati
s premoženjem premostitvenega sklada in uresničevati pravice iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih
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finančnih naložb premostitvenega sklada v skladu z določbami
tega zakona.
(3) Pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic upravljavca
premostitvenega sklada v ciljni družbi se smiselno uporablja
peti odstavek 6. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS,
št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11
– odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 25/14).
(4) Upravljavec premostitvenega sklada zagotovi, da se
vse terjatve iz poslov, sklenjenih za račun premostitvenega
sklada, plačujejo oziroma izpolnjujejo v poslovno običajnih
rokih.
22. člen
(prenos upravljanja premoženja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada lahko pisno pooblasti osebo iz tretjega odstavka tega člena (v nadaljnjem
besedilu: pooblaščenec), da v njegovem imenu in za račun
premostitvenega sklada opravlja storitev upravljanja premoženja premostitvenega sklada iz 1. točke 20. člena tega zakona.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada in pooblaščenec
skleneta pisno pogodbo, s katero upravljavec premostitvenega
sklada podeli pooblastilo za opravljanje storitev upravljanja
premoženja premostitvenega sklada pooblaščencu in s katero
pogodbeni stranki podrobneje opredelita medsebojne obveznosti, odgovornosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
prenosu).
(3) Pooblaščenec je lahko le oseba:
1. ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih
papirjev oziroma drugega pristojnega organa države članice
ali pristojnega organa tretje države in ki je pridobila dovoljenje
tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za
račun svojih strank;
2. ki za premostitveni sklad ne opravlja skrbniških storitev;
3. katere interesi niso v nasprotju z interesi pooblastitelja
oziroma z interesi zavarovancev.
(4) S prenosom upravljanja premoženja premostitvenega
sklada na pooblaščenca ni mogoče niti omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti upravljavca in skrbnika premoženja
premostitvenega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) za
opravljanje izvedenih poslov.
(5) Upravljavec premostitvenega sklada podeli pooblastilo
za upravljanje premoženja premostitvenega sklada upoštevaje
naslednje pogoje in kriterije:
1. upravljavec premostitvenega sklada lahko, kljub podelitvi pooblastila, deluje in upravlja premostitveni sklad v najboljšem interesu zavarovancev;
2. upravljavec premostitvenega sklada ima v vsakem trenutku pregled nad izvajanjem posameznih poslov upravljanja
premoženja;
3. upravljavec premostitvenega sklada lahko v skladu s
podeljenim pooblastilom v vsakem trenutku poda pooblaščencu
nadaljnja navodila glede upravljanja premoženja premostitvenega sklada;
4. upravljavec premostitvenega sklada lahko v vsakem
trenutku, če to zahteva interes zavarovancev, prekliče dano
pooblastilo, pri čemer preklic pooblastila stopi v veljavo takoj;
5. s podelitvijo pooblastila se ne zmanjša učinkovitost in
možnost opravljanja skrbniških storitev oziroma nalog skrbnika
premostitvenega sklada;
6. skrbnik lahko ne glede na dano pooblastilo v vsakem
trenutku pridobi vse podatke in dokumentacijo od upravljavec
premostitvenega sklada, potrebne za nemoteno opravljanje
skrbniških storitev in
7. skrbnik ima ne glede na podeljeno pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov vedno pregled nad poslovanjem premostitvenega sklada, za katerega opravlja skrbniške
storitve.
(6) Pogodba o prenosu začne veljati šele, ko da k njej
pisno soglasje skrbnik.
(7) Skrbnik ne da soglasja k pogodbi, če oceni, da niso
izpolnjeni pogoji iz 5. do 7. točke petega odstavka tega člena.
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(8) Če skrbnik v času trajanja pogodbe o prenosu ugotovi,
da pooblaščenec ne izpolnjuje več pogojev iz 5. do 7. točke
petega odstavka tega člena, od upravljavca pisno zahteva, da
pogodbo o prenosu s pooblaščencem prekine.
(9) Če je pogodba o prenosu prekinjena na podlagi prejšnjega odstavka, pooblaščenec ni upravičen do nadomestila
zaradi odstopa od pogodbe o prenosu.

(6) Odbor premostitvenega sklada odloča z navadno večino. Odbor način dela in odločanja uredi s poslovnikom.
(7) Odbor premostitvenega sklada se skliče vsaj enkrat
letno.

23. člen

Odbor premostitvenega sklada ima naslednje pristojnosti:
1. preverja donosnost premostitvenega sklada;
2. daje mnenje k izbiri pooblaščenca za upravljanje premoženja;
3. daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je premostitveni sklad izpostavljen;
4. obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev
za prispevek in članov premostitvenega sklada;
5. daje mnenje k letnemu poročilu premostitvenega sklada;
6. daje mnenje k spremembam pravil upravljanja premostitvenega sklada.

(stroški upravljanja premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada je upravičen do
povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za
upravljanje premostitvenega sklada.
(2) Vstopni stroški se obračunajo v višini 3% od zneska
vplačila.
(3) Izstopni stroški se obračunajo v višini 1% od zneska
izplačila.
(4) Letna provizija za upravljanje premostitvenega sklada
se obračuna v višini 1% od povprečne letne čiste vrednosti
sredstev premostitvenega sklada.
(5) Poleg provizije za upravljanje je upravljavec premostitvenega sklada iz sredstev premostitvenega sklada upravičen
izvršiti tudi plačila za stroške v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada, ki so določeni v zakonu, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje, v delu, ki se nanaša na vzajemne sklade.
24. člen
(čista vrednost sredstev, vrednost enote premoženja,
preračun vplačil in izplačil iz premostitvenega sklada
ter vodenje osebnih računov)
(1) Glede določitve čiste vrednosti sredstev in vrednosti
enote premoženja premostitvenega sklada, preračuna vplačanih prispevkov v premostitveni sklad v enote premoženja
premostitvenega sklada in izračuna odkupne vrednosti enot
premoženja premostitvenega sklada se smiselno uporablja
zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v delu, ki
velja za vzajemni pokojninski sklad, razen če ni s tem zakonom
določeno drugače.
(2) Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada je
obdobje med dvema zaporednima obračunskima dnevoma.
Obračunski dan je zadnji delovni dan obračunskega obdobja.
(3) Enote premoženja premostitvenega sklada knjiži upravljavec premostitvenega sklada v korist osebnih računov članov
premostitvenega sklada na ime posameznega člana premostitvenega sklada.
25. člen
(odbor premostitvenega sklada)
(1) Za spremljanje poslovanja premostitvenega sklada se
oblikuje odbor premostitvenega sklada.
(2) Odbor premostitvenega sklada je strokovni organ, ki
ga sestavlja sedem članov, od tega:
1. dva imenuje Vlada Republike Slovenije;
2. dva, ki sta predstavnika zavezancev za prispevek, imenuje Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
3. tri, ki so predstavniki zavarovancev, imenujejo reprezentativni sindikati na področju športa, v katere so vključeni
zavarovanci, po postopku, ki ga določi upravljavec premostitvenega sklada.
(3) Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem
niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.
(4) Odbor premostitvenega sklada izmed svojih članov
izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov
odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Odbor premostitvenega sklada je konstituiran, ko je
imenovana več kot polovica članov. Vse materialne in tehnične
pogoje, potrebne za delovanje odbora, zagotovi upravljavec
premostitvenega sklada.

26. člen
(pristojnosti odbora premostitvenega sklada)

27. člen
(redno obveščanje o stanju na osebnih računih članov
premostitvenega sklada)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada članu premostitvenega sklada najkasneje do 31. januarja tekočega leta
vsako leto, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta,
izda potrdilo o stanju na osebnem računu člana premostitvenega sklada in podatek o vseh vplačilih v premostitveni sklad
v preteklem letu.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada športnemu društvu do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, predloži potrdilo o vseh vplačilih športnega
društva v prejšnjem koledarskem letu.
(3) Šteje se, da je obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjena, če upravljavec premostitvenega
sklada članom premostitvenega sklada omogoči elektronski
sistem obveščanja v obliki elektronskega predala ali če jim
omogoči dostop do osebnega portala. Na zahtevo člana premostitvenega sklada je upravljavec premostitvenega sklada
dolžan izdati tudi pisno potrdilo o stanju na osebnem računu, ki
je legitimacijski papir za uveljavljanje pravic iz premostitvenega
zavarovanja.
(4) Agencija za trg vrednostnih papirjev določi obrazca
potrdil iz prvega in drugega odstavka tega člena ju objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
(avtomatično posredovanje podatkov davčnemu organu)
(1) Upravljavec premostitvenega sklada davčnemu organu dostavi podatke, potrebne za pobiranje dohodnine in davka
od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo vplačil
oziroma prispevkov iz 33. člena tega zakona, ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca in zavezanca za prispevek.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada podatke iz tega
člena dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta
za preteklo leto.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše
vrste, obliko in način posredovanja podatkov po tem členu.
29. člen
(likvidacija premostitvenega sklada)
(1) Likvidacija premostitvenega sklada se izvede, če:
– je število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena manjše od 200 in v nadaljnjih šestih mesecih
ponovno ne doseže 200 članov ali
– se čista vrednost sredstev premostitvenega sklada zniža pod 100.000 eurov in v nadaljnjih šestih mesecih ponovno
ne doseže 100.000 eurov.
(2) Postopek likvidacije začne in vodi upravljavec premostitvenega sklada.
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(3) Za postopek likvidacije premostitvenega sklada se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za vzajemni sklad.
(4) Izplačilo članom premostitvenega sklada se v primeru
likvidacije izvede v skladu z 31. in 32. členom tega zakona.
(5) Z začetkom postopka likvidacije ne glede na določbe
tega zakona preneha obveznost zavezancev za prispevek za
obračunavanje in plačevanje prispevka po tem zakonu.
(6) Stroške likvidacije premostitvenega sklada nosi Sindikat športnikov Slovenije.
(7) Po zaključku likvidacije se ne glede na določbe tega
zakona nov premostitveni sklad ne oblikuje.
IV. UVELJAVLJANJE PRAVIC
30. člen
(zahteva za izplačilo enot premoženja)
(1) Član premostitvenega sklada lahko od upravljavca
premostitvenega sklada v primerih iz prvega in drugega odstavka 10. člena tega zakona pisno zahteva, da mu izplača
odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na njegovem
osebnem računu.
(2) Zahteva za izplačilo iz prejšnjega odstavka se vloži
na posebnem obrazcu, ki ga določi upravljavec premostitvenega sklada. Sestavni del zahteve za izplačilo je izjava člana
premostitvenega sklada o tem, da je zaključil z aktivno športno
kariero, ali odločba o izpisu zavarovanca iz registra iz sedmega odstavka 11. člena tega zakona. V primeru uveljavljanja
predčasne pridobitve pravice je namesto izjave člana premostitvenega sklada iz prejšnjega stavka sestavni del zahteve za
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(3) Premostitvena renta se izplačuje za vnaprej določeno
obdobje, ne glede na to, ali je zavarovanec živ ali ne. Če zavarovanec v času izplačevanja premostitvene rente umre, pravica
do preostalih obrokov rente preide na upravičence, določene v
pogodbi iz petega odstavka tega člena, oziroma na dediče, če
upravičenec ni določen.
(4) Ob izpolnitvi pogojev iz 10. člena tega zakona ima član
premostitvenega sklada pravico, da izbere zavarovalnico, ki mu
bo izplačevala premostitveno rento. Premostitveno rento lahko
izplačuje samo zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(5) Na podlagi odločitve člana premostitvenega sklada o
izbiri zavarovalnice upravljavec premostitvenega sklada unovči odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem
računu člana premostitvenega sklada, ter z izbrano zavarovalnico v imenu in za račun zavarovanca sklene pogodbo, na
podlagi katere zavarovancu pripada pravica do premostitvene
rente.
(6) Z dnem, ko upravljavec premostitvenega sklada
prenese odkupno vrednost enot premoženja na zavarovalnico, prenehajo vse obveznosti upravljavca premostitvenega sklada iz naslova premostitvenega zavarovanja po tem
zakonu.
(7) Višino premostitvene rente izračuna zavarovalnica iz
petega odstavka tega člena.

izplačilo odločba ministrstva, pristojnega za šport, iz tretjega
odstavka 10. člena tega zakona.
(3) Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na
osebnem računu člana premostitvenega sklada, se izračuna
glede na vrednost enot premoženja premostitvenega sklada, ki
velja po stanju na obračunski dan obdobja iz drugega odstavka
24. člena tega zakona, v katerem je bila podana popolna zahteva za izplačilo, zmanjšana za izstopne stroške.
(4) Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih
na osebnem računu člana premostitvenega sklada, upravljavec
premostitvenega sklada izvede z nakazilom na ustrezen račun
izbrane zavarovalnice iz petega odstavka 31. člena tega zakona ali z izplačilom na transakcijski račun člana premostitvenega
sklada, najkasneje v 30 dneh po koncu obračunskega obdobja
iz prejšnjega odstavka.
(5) Z izplačilom odkupne vrednosti enot premoženja,
vpisanih na osebnem računu člana premostitvenega sklada,
preneha lastninska pravica člana premostitvenega sklada na
sorazmernem delu premoženja premostitvenega sklada.
(6) Obrazec iz drugega odstavka tega člena določi in
objavi na svoji spletni strani upravljavec premostitvenega
sklada.
31. člen
(premostitvena renta)
(1) Premostitvena renta je časovno limitiran denarni prejemek, ki se izplačuje mesečno in katerega višina ter obdobje prejemanja sta odvisna od višine odkupne vrednosti enot
premoženja premostitvenega sklada, vpisanega na osebnem
računu člana premostitvenega sklada.
(2) Minimalni čas izplačevanja premostitvene rente je:

odkupna vrednost
10.000 €
30.000 €
60.000 €
100.000 €
250.000 €

najmanj
najmanj
najmanj
najmanj
najmanj
najmanj

št. enakih obrokov
12
24
36
48
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32. člen
(enkratno izplačilo)
(1) Član premostitvenega sklada lahko od upravljavca
premostitvenega sklada zahteva enkratno denarno izplačilo v
višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu člana premostitvenega sklada, samo v primeru, če
sredstva na njegovem osebnem računu ob izpolnitvi pogojev iz
10. člena tega zakona ne presegajo 5.000 eurov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec premostitvenega sklada odkupno vrednost enot premoženja, vpisanega na osebnem računu člana premostitvenega sklada, izplača
na transakcijski račun člana premostitvenega sklada.
(3) Če član premostitvenega sklada umre pred izpolnitvijo
pogojev iz 10. člena tega zakona, pridobi oseba, ki jo je član
premostitvenega sklada imenoval za upravičenca v primeru
smrti, pravico zahtevati od upravljavca premostitvenega sklada, da ji izplača enkratno denarno izplačilo v višini odkupne
vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana
premostitvenega sklada.
(4) Če član premostitvenega sklada ni navedel upravičenca za primer smrti, preide pravica zahtevati od upravljavca
premostitvenega sklada izpolnitev obveznosti iz prejšnjega
odstavka na dediče člana premostitvenega sklada. Sestavni
del vloge za enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja iz tega odstavka je pravnomočni sklep
o dedovanju.
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V. DAVČNA OBRAVNAVA VPLAČIL IN IZPLAČIL
33. člen
(davčni status vplačil)
(1) Prispevki, ki jih vplačujejo zavezanci za prispevke
iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, se ugotavljajo kot
odhodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(2) Prispevki iz prejšnjega odstavka za zavarovanca iz
5. člena tega zakona niso obdavčljivi dohodki po zakonu, ki
ureja dohodnino, ter se ne vštevajo v osnovo za plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost.
(3) Prispevki, ki jih plačuje zavarovanec sam kot zavezanec za prispevek iz drugega odstavka 6. člena tega zakona, se
priznajo kot odhodek pri obdavčevanju dohodkov iz dejavnosti,
po zakonu, ki ureja dohodnino, če se davčno osnovo ugotavlja
na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in če
prejemki, od katerih se je obračunal in plačal prispevek po
tem zakonu, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, niso
oproščeni dohodnine.
(4) Davčne ugodnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena se
priznajo do višin, določenih v skladu s 13. členom tega zakona.
34. člen
(davčni status izplačil)
(1) Premostitvena renta iz 1. točke 7. člena tega zakona
se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek iz delovnega razmerja. V davčno osnovo se ne glede na zakon, ki
ureja dohodnino, všteva 30% premostitvene rente iz 1. točke
7. člena tega zakona.
(2) Enkratno denarno izplačilo iz 2. točke 7. člena tega
zakona se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za drug dohodek. V davčno osnovo se ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, všteva 50% enkratnega izplačila iz 2. točke 7. člena
tega zakona.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se dohodnine
ne plačuje od odkupne vrednosti enot premoženja, če upravljavec premostitvenega sklada prenese odkupno vrednost
enot premoženja na zavarovalnico in v imenu in za račun zavarovanca sklene pogodbo, na podlagi katerega zavarovancu
pripada pravica do premostitvene rente.
VI. NADZOR
35. člen
(nadzor nad upravljanjem naložb premostitvenega sklada)
(1) Za nadzor nad upravljanjem naložb premostitvenega
sklada je pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev.
(2) Za opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
36. člen
(nadzor nad izplačevanjem, plačevanjem in uveljavljanjem
davčnih olajšav)
(1) Za nadzor nad izplačevalci premostitvenih rent je
pristojna Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja Agencija za
zavarovalni nadzor v skladu z določbami o postopku nadzora
nad zavarovalnicami po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(3) Za nadzor nad obvezno vključitvijo zavarovancev iz
prvega odstavka 5. člena tega zakona v premostitveno zavarovanje ter za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem
prispevkov v premostitveni sklad zavezancev za prispevek iz
prvega odstavka 6. člena tega zakona je pristojen organ, pristojen za inšpekcijo dela (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(4) Inšpektorat opravlja nadzor v skladu z določbami tega
zakona, zakona, ki ureja inšpekcijo dela, in zakona, ki ureja
inšpekcijski nadzor.

Št.

82 / 3. 11. 2015 /

Stran

8973

(5) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede
uveljavljanja davčnih olajšav je pristojen davčni organ v skladu
z zakonom, ki ureja davčni postopek, in zakonom, ki ureja
finančno upravo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
(prekrški športnega društva)
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje športno
društvo iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, če:
1. v roku iz prvega odstavka 16. člena tega zakona ne
sklene pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja
za svoje zavarovance;
2. obveznih prispevkov po tem zakonu za zavarovance
ne vplačuje oziroma jih ne vplačuje v roku iz drugega odstavka
12. člena zakona.
(2) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba športnega društva iz prvega odstavka 6. člena
tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje športno
društvo iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, ki v roku iz
četrtega, šestega in devetega odstavka 11. člena tega zakona
ne prijavi ali odjavi zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena
tega zakona v register zavarovancev.
(4) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba športnega društva iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
38. člen
(prekrški upravljavca)
(1) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec premostitvenega sklada, če:
1. ne oblikuje in ne upravlja premostitvenega sklada ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju
v skladu s 17. členom tega zakona;
2. sklene pogodbo za opravljanje skrbniških storitev za
premostitveni sklad v nasprotju z 19. členom tega zakona ali
pogodbe ne sklene;
3. si provizijo za upravljanje premostitvenega sklada obračunava in izplačuje v nasprotju s 23. členom tega zakona;
4. ne izvaja obveščanja članov premostitvenega sklada in
športnih društev v skladu s 27. členom tega zakona.
(2) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba upravljavca premostitvenega sklada, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
39. člen
(rok za izdajo podzakonskih aktov)
(1) Minister, pristojen za šport, predpiše obrazce iz četrtega, petega in šestega odstavka 11. člena tega zakona do
30. junija 2016.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste, obliko in
način posredovanja podatkov po 28. členu tega zakona v roku
treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Agencija za trg vrednostih papirjev določi obrazce
potrdila o stanju na osebnem računu in potrdila o vplačilih, ki
jih je plačevalo športno društvo iz 27. člena tega zakona do
30. junija 2016.
(4) Upravljavec premostitvenega sklada določi obrazec
zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem
računu zavarovanca, iz 30. člena tega zakona do 30. junija
2016.
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40. člen
(vzpostavitev registra zavarovancev)
Minister, pristojen za šport, vzpostavi register zavarovancev iz 11. člena tega zakona do 30. junija 2016.
41. člen
(soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev)
Upravljavec premostitvenega sklada predloži Agenciji za
trg vrednostnih papirjev zahtevo za izdajo soglasij k pravilom
upravljanja premostitvenega sklada in k pogodbi o opravljanju
skrbniških storitev najkasneje do 30. junija 2016.
42. člen
(naložbe premostitvenega sklada)
Naložbe premostitvenega sklada se uskladijo z določbami tega zakona, ko doseže vrednost sredstev premostitvenega
sklada vrednost 1.000.000 eurov.
43. člen
(ugotavljanje ustreznosti premostitvenega sklada
in likvidacija)
(1) Ne glede na 29. člen tega zakona se premostitveni
sklad likvidira, če je na dan 30. junij 2018:
– število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona manjše od 200 ali
– je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja
od 100.000 eurov.
(2) Za postopek likvidacije se uporabljajo določbe drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka
29. člena tega zakona.
44. člen
(odbor premostitvenega sklada)
(1) Odbor premostitvenega sklada se v skladu s 25. členom tega zakona oblikuje do 30. junija 2016.
(2) Odbor premostitvenega sklada sprejme poslovnik iz
šestega odstavka 25. člena tega zakona v roku enega meseca
od konstituiranja odbora premostitvenega sklada.
45. člen
(prenehanje mandata odbora premostitvenega sklada)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat odbora
premostitvenega sklada, konstituiran na podlagi določb 27. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov
(Uradni list RS, št. 41/14 in 47/15).
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (Uradni list
RS, št. 41/14 in 47/15).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep
o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki
jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo
enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca
(Uradni list RS, št. 89/14).
47. člen
(oblikovanje sklada, prvi obračun in plačilo prispevka)
(1) Premostitveni sklad se oblikuje do 1. septembra 2016.
(2) Prva obveznost za obračun in plačilo prispevka za
zavarovance iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v zvezi
s plačo ali nadomestilom plače, izplačanima za obdobje po
1. septembru 2016, nastane po 1. septembru 2016.
48. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra

Uradni list Republike Slovenije
2016, razen prvega odstavka 29. člena tega zakona, ki se začne uporabljati 1. julija 2018.
Št. 170-01/15-6/14
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 802-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3254.

Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-T)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-T), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-6
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-T)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) se
v prilogi 3 v točki d) na koncu tabele dodata novi vrstici, ki se
glasita:
»
A047601
A047602

predsednik Fiskalnega sveta
član Fiskalnega sveta

64
59
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/15-7/14
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 694-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona
o zavarovanju in financiranju mednarodnih
gospodarskih poslov (ZZFMGP-A)

3. člen
(izdaja predpisov)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

Minister, pristojen za finance, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda predpis iz devetega odstavka 4. člena
zakona.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o zavarovanju in financiranju
mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A)

4. člen

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov
(ZZFMGP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-7
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAVAROVANJU IN FINANCIRANJU
MEDNARODNIH GOSPODARSKIH POSLOV
(ZZFMGP-A)
1. člen
V Zakonu o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04 in 56/08 – ZSIRB)
se na koncu šestega odstavka 4. člena doda nov drugi stavek,
ki se glasi: »Če ob obstoječem portfelju zavarovanj in zavezujočih obljub ter povpraševanj po zavarovalnih kritjih varnostne
rezerve niso zadostne glede na izračun, določen s pravili iz
devetega odstavka tega člena, Republika Slovenija zagotovi
dodatna sredstva varnostnih rezerv tako, kot je določeno v
sedmem odstavku tega člena.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti
odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na četrti in peti odstavek 2. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) se v proračunu ne izkazujejo posamezni poslovni dogodki za zavarovalne
posle, ki jih pooblaščena institucija opravlja na podlagi II. poglavja tega zakona. V proračunu se izkazujejo samo plačila
pooblaščeni instituciji na podlagi pogodbe iz prvega odstavka
prejšnjega člena ter zagotavljanje denarnih sredstev za oblikovanje varnostnih rezerv v skladu s prvim, šestim in sedmim
odstavkom tega člena.
(9) Minister, pristojen za finance, predpiše posebna pravila glede načina:
– izračunavanja oziroma določanja potrebne višine varnostnih rezerv,
– načrtovanja potrebne višine varnostnih rezerv ter
– porabe sredstev varnostnih rezerv, če se pooblaščeni
instituciji dodelijo proračunska sredstva za povečanje varnostnih rezerv na podlagi pričakovanih poslov, ki se pozneje ne
opravijo.«.
2. člen
V 10. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi tretji do
peti odstavek.

(sklepanje poslov programa izravnave obresti)
S spremembo obstoječe pogodbe o izvajanju programa
izravnave obresti (PIO) z dne 29. 12. 2011 se pogodbeni stranki
dogovorita, da pooblaščena institucija nove posle iz druge alinee 7. člena zakona sklepa najdlje do 31. 12. 2015.
5. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/15-3/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 723-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3256.

Zakon o spremembah Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
(ZRPPR1015-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (ZRPPR1015-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-15
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O RAZVOJNI
PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU
2010–2015 (ZRPPR1015-A)
1. člen
V Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) se v naslovu zakona,
prvem odstavku 1. člena, prvem odstavku 3. člena, naslovu in
prvem ter šestem odstavku 4. člena, prvem odstavku 6. člena
in prvem odstavku 13. člena število »2015« nadomesti s številom »2017«.
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V 3. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Sredstva, namenjena za spodbujanje razvoja Pomurske regije po tem zakonu ni dovoljeno dodeljevati in koristiti za
izdelavo študij, ekspertiz, strokovnih podlag in podobne dokumentacije ter za sklepanje svetovalnih pogodb.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba)« nadomesti z besedilom
»ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«, besedilo »z Regionalno razvojno agencijo
Mura d.o.o.« pa nadomesti z besedilom »s pristojno regionalno
razvojno agencijo«.
V sedmem odstavku se besedilo »Regionalna razvojna
agencija Mura d.o.o« nadomesti z besedilom »pristojna regionalna razvojna agencija«.
3. člen
V šestem odstavku in na dveh mestih v sedmem odstavku
4. člena, prvem odstavku 12. člena in prvem odstavku 13. člena
se beseda »služba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi vsebino Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–
2015 z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O POROŠTVIH
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE
INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB
(ZPFIGD-C)
1. člen
V Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje
investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10, 87/11 in
55/12) se za 1.a členom doda nov 1.b člen, ki se glasi:
»1.b člen
(čas izdajanja poroštev)
Republika Slovenija izdaja poroštva po tem zakonu najdlje do 31. decembra 2015.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/15-24/9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 677-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/15-15/19
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 588-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3257.

Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih
Republike Slovenije za financiranje investicij
gospodarskih družb (ZPFIGD-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o poroštvih Republike Slovenije za financiranje
investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
(ZPFIGD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-16
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3258.

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-17
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD
DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2M)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B,
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14 in 23/15) se
v drugem odstavku 1. člena na koncu druge alineje podpičje
nadomesti z vejico in doda besedilo »zadnjič spremenjena z
Direktivo Sveta (EU) 2015/121 z dne 27. januarja 2015 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve
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matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L
št. 21 z dne 28. 1. 2015, str. 1);«.
2. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(davčna osnova pri ponovnih meritvah zaslužkov zaposlenih)
Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski ponovnih meritev
čistih obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlenih, ki sodijo pod programe z določenimi zaslužki in ki se ne pripoznajo v
izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, vključijo v davčno osnovo ob smiselni uporabi
pogojev iz 20. člena tega zakona.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 24. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljajo v obsegu, v katerem so dohodki iz tega člena pri izplačevalcu odhodek oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ugodnosti iz tega člena se ne priznajo, če gre pri
zavezancih za okoliščine po 74. členu Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl.
US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14), oziroma če gre za
shemo ali niz shem, pri katerih je bil glavni ali eden od glavnih
namenov pridobitev davčne ugodnosti, pri tem pa se nepriznanje ugodnosti lahko nanaša le na en korak ali del v shemi.«.
4. člen
Za petim odstavkom 71. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ugodnosti iz tega člena se ne priznajo, če gre pri
zavezancih za okoliščine po 74. členu Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl.
US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14), oziroma če gre za
shemo ali niz shem, pri katerih je bil glavni ali eden od glavnih
namenov pridobitev davčne ugodnosti, pri tem pa se nepriznanje ugodnosti lahko nanaša le na en korak ali del v shemi.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Določba novega 15.a člena zakona
se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015
ali kasneje.
Št. 435-02/15-4/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 683-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3259.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostovoljstvu (ZProst-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostovoljstvu (ZProst-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-18
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PROSTOVOLJSTVU (ZProst-A)
1. člen
V Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11
in 16/11 – popr.) se v prvem, drugem in tretjem odstavku 10. člena, drugem odstavku 15. člena, prvem odstavku
16. člena, prvi alineji drugega odstavka 17. člena, drugem
odstavku 29. člena, prvem in petem odstavku 31. člena,
prvem odstavku 33. člena ter v 34. členu za besedilom
»prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija
s prostovoljskim programom«.
V prvem odstavku 20. člena, peti alineji 21. člena, prvem
odstavku 29. člena in tretji alineji drugega odstavka 31. člena
se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo
»ali organizacije s prostovoljskim programom«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se druga alineja črta.
Dosedanja tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo
druga, tretja, četrta in peta alineja.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se v prvem stavku črta besedilo »in na podlagi sklenjenega dogovora iz drugega odstavka
9. člena tega zakona,«. Zadnji stavek se črta.
4. člen
V naslovu 9. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »in organizacije s prostovoljskim
programom«.
V prvem odstavku se za besedilom »vpisnik prostovoljskih
organizacij« doda besedilo »in organizacij s prostovoljskim
programom«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizacije s prostovoljskim programom po tem
zakonu so osebe javnega prava ali zasebnega prava, ki so za
opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih
delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
v katerih se prostovoljsko delo izvaja na podlagi drugega odstavka 7. člena tega zakona in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz
38. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim
programom«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
V drugem odstavku se v drugi alineji za besedilom »nedotakljivost ali« črta beseda »za«.
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6. člen
V prvem odstavku 13. člena se beseda »nadzorom« nadomesti z besedo »vodstvom«.

so:

7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Bistvene sestavine dogovora o prostovoljskem delu

– določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela, če
gre za prostovoljsko delo v tujini pa tudi podatki o nastanitvi
ter načinu zagotavljanja drugih pogojev za opravljanje prostovoljskega dela,
– opis prostovoljskega dela,
– določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva,
– določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca, če
se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile njegovo
varnost, življenje ali zdravje,
– določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje
prostovoljskega dela in njihove povrnitve prostovoljcu in
– določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in izjava, da ima
urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje«.
Šesti odstavek se črta.
8. člen
22. člen se črta.
9. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namene spremljanja stanja in spodbujanja prostovoljstva v organizaciji, organiziranja in izvajanja prostovoljstva
ter uresničevanja pravic in obveznosti prostovoljcev, prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom,
prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim
programom vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi
in vodi evidenco prostovoljca in opravljenega prostovoljskega
dela.
(2) Evidenca prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje naslednje podatke:
– naziv in sedež prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, osebno ime prostovoljca,
datum rojstva, datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil,
– podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela,
– področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim
s predpisom na podlagi drugega odstavka 23.a člena tega
zakona,
– število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj izvajanja prostovoljskega dela,
– število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju
prostovoljskega dela in
– navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.
(3) Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom vodi evidenco v elektronski ali fizični obliki na
način, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Podatki
v evidenci se hranijo deset let od zadnjega vpisa v evidenco
prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela. Listine, na
podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo
deset let od nastanka listine.«.
10. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(vrste prostovoljskega dela)
(1) Vrste prostovoljskega dela iz druge alineje drugega
odstavka 23. člena so:
– organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega
dela vodenja projektov in programov, njihova organizacija ali
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organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva prostovoljcem;
– vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela,
za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine
ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in
veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem
sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije;
– drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot
pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno
posebno usposabljanje.
(2) Seznam področij prostovoljskega dela in podrobnejšo
ureditev evidence opravljenega prostovoljskega dela po prostovoljcih iz prvega odstavka prejšnjega člena predpiše minister
oziroma ministrica, pristojna za javno upravo (v nadaljnjem
besedilu: minister).«.
11. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
V drugem odstavku se za besedilom »kratek opis prostovoljskega dela« črta besedilo »in navedbo vrste in obsega
stroškov, če so bili prostovoljcu povrnjeni«.
V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim
programom«.
V petem odstavku se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim
programom«.
Šesti odstavek se črta.
12. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prostovoljec ima pravico do:
– predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji
prostovoljskega dela ter s pravicami in obveznostmi, ki mu kot
prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma na podlagi splošnih
aktov prostovoljske organizacije,
– potrdila o opravljenem prostovoljskem delu,
– seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi
etičnimi pravili, ki so pomembna za posamezne oblike prostovoljskega dela,
– ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s prostovoljskim delom,
– mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela
nudi strokovno pomoč in podporo,
– zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo in v času opravljanja prostovoljskega dela, če
se usposabljanje ali to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko
ogrozile varnost, življenje ali zdravje prostovoljca,
– sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na
prostovoljsko delo,
– odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali
je v nasprotju z določbami tega ali drugih zakonov,
– povrnitve dogovorjenih stroškov, ki jih je imel v zvezi z
opravljanjem prostovoljskega dela,
– vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja
kršitve pravic na organ upravljanja prostovoljske organizacije
ali organizacije s prostovoljskim programom in
– varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.«.
13. člen
V prvem odstavku 26. člena se beseda »trinajste« nadomesti z besedo »desete«.
V drugem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim
programom«.
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14. člen
V prvem odstavku 28. člena se v tretji, četrti in peti alineji
za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali
organizacije s prostovoljskim programom«.
V drugem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim
programom«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če bi upoštevanje navodil za delo prostovoljske
organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, ki
prostovoljsko delo organizira, lahko povzročilo škodo prostovoljcu, uporabnikom prostovoljskega dela ali tretjim osebam, je
obveznost prostovoljca prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom na to pisno opozoriti. V nujnih
primerih je izjemoma opozorilo lahko tudi ustno.«.
15. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »prostovoljska«
doda besedilo »organizacija ali organizacija s prostovoljskim
programom«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
16. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«. Za besedo »delo« se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »če je to potrebno zaradi narave prostovoljskega dela ali če prostovoljec izrazi potrebo po usposabljanju.«.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo ali
organizacijo s prostovoljskim programom, njenim delovanjem in
njenimi splošnimi akti ter z etičnim kodeksom organizacije in«.
17. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij
s prostovoljskim programom)
(1) Za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanje
pravic in obveznosti prostovoljcev prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom pristojna organizacija
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: pristojna organizacija), na podlagi pisne priglasitve pravnih oseb
iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona, izvede
vpis in vzpostavi elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom (v nadaljnjem besedilu:
vpisnik). Ministrstvo in pristojna organizacija objavita seznam
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom vsak na svoji spletni strani.
(2) Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom vsebuje naslednje podatke:
– matično številko pravne osebe,
– naziv in sedež pravne osebe,
– statusna oblika pravne osebe,
– osebne podatke zakonitega zastopnika osebno ime,
naslov stalnega ali začasnega prebivališča in EMŠO),
– dejavnost pravne osebe,
– datum vpisa v vpisnik,
– datum vpisa spremembe podatkov v vpisniku,
– datum izbrisa iz vpisnika,
– razlog izbrisa in
– opombe.
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(3) Za namen točnosti in ažurnosti podatkov pristojna organizacija prevzema podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO zakonitega zastopnika
ter dejavnosti pravne osebe iz Poslovnega registra Slovenije.
Če se v Poslovnem registru Slovenije spremenijo podatki iz
prve do pete alineje prejšnjega odstavka, se te spremembe z
uporabo matične številke pravne osebe avtomatično prevzamejo v vpisnik na podlagi povezanosti s Poslovnim registrom
Slovenije.
(4) O zavrnitvi priglasitve iz prvega odstavka tega člena
in izbrisu prostovoljske organizacije iz vpisnika prostovoljskih
organizacij iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 40. člena
tega zakona, odloča ministrstvo.
(5) Pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo izvaja
skladno z drugim odstavkom 7. člena tega zakona, se morajo
pisno priglasiti v vpisnik v roku 30 dni po sprejetju posebnega
prostovoljskega programa.«.
18. člen
V prvem odstavku 39. člena se v četrti alineji za besedo
»zastopnika« doda besedilo »(osebno ime, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča in EMŠO)«.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– izjavo, da je pravna oseba, v kateri se prostovoljsko
delo opravlja na podlagi drugega odstavka 7. člena tega zakona, sprejela poseben prostovoljski program,«.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in
deveta alineja.
19. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostovoljska organizacija se izbriše iz vpisnika, če:
– prostovoljska organizacija to pisno zahteva,
– pravna oseba preneha obstajati,
– prostovoljska organizacija ne predloži poročila o prostovoljstvu iz prvega odstavka 41. člena tega zakona ali
– ne izpolnjuje več pogojev za vpis v vpisnik.
(2) Pravnim osebam, ki so bile izbrisane iz razloga iz tretje
alineje prejšnjega odstavka, ponoven vpis v vpisnik ni dovoljen
pred potekom dveh let od dneva izbrisa.
(3) Organizacija s prostovoljskim programom se izbriše
iz vpisnika, če:
– pravna oseba preneha obstajati ali
– je prostovoljski program zaključen.«.
20. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik iz 38. člena tega
zakona, enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za
preteklo koledarsko leto:
– o številu prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah,
– o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur glede na
kraj opravljanja prostovoljskega dela,
– o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrste prostovoljskega
dela, kot jih določa prvi odstavek 23.a člena tega zakona.
(2) Podatki iz tretje alineje prejšnjega odstavka se prikazujejo po področjih prostovoljskega dela, v skladu s seznamom, določenim s predpisom iz drugega odstavka 23.a člena
tega zakona.
(3) Poročilo o prostovoljstvu se predloži pristojni organizaciji prek spletnega portala skupaj s podatki iz letnega poročila
za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v
skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.
(4) Na podlagi poročil o prostovoljstvu pristojna organizacija zbere in obdela prejete podatke. Zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto
skupaj s seznamom prostovoljskih organizacij in organizacij
s prostovoljskim programom posreduje ministrstvu. Pristojna
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organizacija posreduje ministrstvu tudi vse podatke iz poročil o
prostovoljstvu za vsako posamezno prostovoljsko organizacijo
in organizacijo s prostovoljskim programom.
(5) Pristojna organizacija na spletni strani javno objavi
poročilo o prostovoljstvu posamezne prostovoljske organizacije
in organizacije s prostovoljskim programom.
(6) Ministrstvo na podlagi zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena pripravi skupno poročilo o prostovoljstvu v
Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži
Vladi Republike Slovenije v seznanitev.
(7) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, podatke o opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno
vrednost prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji. Skupno
poročilo o prostovoljstvu se objavi na spletni strani ministrstva.
(8) Obrazec iz prvega odstavka tega člena in način prikazovanja in sporočanja podatkov iz prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena, ocenjeno vrednost opravljenega
prostovoljskega dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz
prvega odstavka 23.a člena tega zakona, vsebino in roke za
predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena ter
rok za predložitev skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, predpiše minister.«.
21. člen
V četrtem odstavku 42. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »petih«.
22. člen
V sedmem odstavku 43. člena se za besedo »podeljuje«
črta besedilo »vsako leto ob mednarodnem dnevu prostovoljstva«.
23. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(1) Z globo od 200 do 500 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim
programom, ki ne izda potrdila o opravljenem prostovoljskem
delu (prvi in peti odstavek 24. člena tega zakona) ali ga sklene
brez obveznih sestavin (tretji odstavek 18. člena tega zakona).
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje prostovoljska
organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali
osebi, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost.
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki pri izbiri, usposabljanju in
usmerjanju prostovoljcev v prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami ne zagotovi,
da prostovoljci imajo ali predhodno pridobijo posebna znanja,
izkušnje in sposobnosti za prostovoljsko delo z navedenimi
skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi
štejejo za osebe s posebnimi potrebami ali ranljive skupine
prebivalstva (prvi odstavek 11. člena tega zakona) ali dopusti
opravljanje prostovoljskega dela osebi, ki ji dela s temi skupinami ljudi ni dovoljeno opravljati (drugi odstavek 11. člena
tega zakona).
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba iz drugega odstavka 7. člena tega zakona,
ki se ne vpiše v vpisnik skladno s petim odstavkom 38. člena
tega zakona.
(5) Z globo od 400 do 800 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim
programom, če otroku do dopolnjenega 15. leta ali mladoletni osebi ali osebi, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna
sposobnost, ne zagotovi opravljanja prostovoljskega dela pod
vodstvom mentorja ali opravljanja prostovoljskega dela primernega njeni starosti ali psihofizičnim zmožnostim (prvi in drugi
odstavek 13. člena tega zakona).

Uradni list Republike Slovenije
(6) Odgovorna oseba prostovoljske ali organizacije s prostovoljskim programom se kaznuje:
– z globo od 100 do 250 eurov za prekrške iz prvega in
drugega odstavka tega člena,
– z globo od 500 do 1.000 eurov za prekršek iz tretjega in
petega odstavka tega člena ter
– z globo od 200 do 400 eurov za prekrške iz četrtega
odstavka tega člena.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(1) Vlada Republike Slovenije uskladi Uredbo o nagradi
in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11) s tem
zakonom v štirih mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Ministrstvo, pristojno za prostovoljstvo, uskladi Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list
RS, št. 48/11 in 60/11 – popr.) s tem zakonom v štirih mesecih
od njegove uveljavitve.
25. člen
(1) Pristojna organizacija začne izvajati vpise v elektronski
vpisnik iz prvega odstavka 38. člena zakona za pravne osebe, v
katerih se prostovoljsko delo opravlja skladno z drugim odstavkom 7. člena zakona, v roku enega leta od uskladitve predpisa
iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Pristojna organizacija prilagodi informacijske rešitve
za poročanje o prostovoljskem delu do 31. 12. 2016.
(3) Ne glede na peti odstavek 38. člena zakona se morajo
pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo izvaja skladno z
drugim odstavkom 7. člena zakona, vpisati v vpisnik v koledarskem letu, ki sledi letu uskladitve predpisa iz drugega odstavka
prejšnjega člena.
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 150-01/15-2/18
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 685-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3260.

Zakon o spremembah Zakona o varnosti
v železniškem prometu (ZVZelP-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varnosti v
železniškem prometu (ZVZelP-E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-19
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARNOSTI
V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-E)
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list
RS, št. št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo in 91/13) se v
tretjem odstavku 1. člena prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o
spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom
v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju
železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za
uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega
spričevala (UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44), zadnjič
spremenjene z Direktivo Komisije
2014/88/EU z dne 9. julija
2014 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta
in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za
izračun stroškov nesreč (UL L št. 201 z dne 10. 7. 2014, str. 9), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/49/ES);
– Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema
v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 191 z dne 18. 7. 2008, str. 1),
zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/38/EU z dne
10. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo s
hrupom (UL L št. 70 z dne 11. 3. 2014, str. 20);
– Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo
lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L
št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/82/EU z dne 24. junija 2014 o spremembi
Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
splošnim poklicnim znanjem in zdravstvenimi zahtevami ter zahtevami glede dovoljenj (UL L št. 184 z dne 25. 6. 2014, str. 11),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).«.
2. člen
V šestem odstavku 19.a člena se tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– biti mora usposobljeno za izdajanje cerifikatov, zapisov
in poročil, ki sestavljajo uradno dokumentacijo o opravljenih
pregledih.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/15-10/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 691-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3261.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o postopnem zapiranju Rudnika TrbovljeHrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
(ZPZRTH-F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-20
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA
TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM
PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-F)
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika TrbovljeHrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr.,
40/12 – ZUJF, 25/14 in 46/14) se drugi odstavek 16.a člena
spremeni tako, da se glasi:
»To poglavje ureja obveznost Republike Slovenije, da
zagotovi sredstva za plačilo prispevka iz petega in sedmega
odstavka 16.c člena tega zakona, ko sredstva na osebnem
računu zavarovanca pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zadostujejo.«.
2. člen
Tretji odstavek 16.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na četrti odstavek 204. člena ZPIZ-2 se poklicna pokojnina iz prejšnjega odstavka odmeri v višini starostne
pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, povečane za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje po devetem odstavku 413. člena ZPIZ-2 ter
prispevek za obvezno pokojninsko zavarovanje po četrtem
odstavku 25. člena ZPIZ-2, vendar največ do dopolnitve 40 let
pokojninske dobe.«.
Peti do osmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»Če sredstva na osebnem računu zavarovanca pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zadostujejo za izplačilo poklicne pokojnine v višini, določeni v
tretjem odstavku tega člena, postane zavezanec za plačilo
dodatnega prispevka za tega zavarovanca v višini primanjkljaja teh sredstev Republika Slovenija. Prispevek plača z nakazilom na račun Sklada obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Nakazilo prispevka po tem odstavku se izvede
v roku 30 dni od prejema obvestila upravljavca o primanjkljaju sredstev. Upravljavec izvede poklicno upokojitev po tem
zakonu s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu, v katerem je upravljavec prejel prispevek Republike Slovenije za
izplačilo poklicne pokojnine in prispevek Republike Slovenije
za dokup pokojninske dobe iz sedmega odstavka tega člena.
Obveznosti Republike Slovenije iz naslova poklicnih pokojnin
zavarovancem po tem zakonu so v celoti izpolnjene z nakazilom prispevka Republike Slovenije po tem členu in poračuna
tega prispevka, upoštevaje odkupno vrednost sredstev na
osebnem računu zavarovanca.
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Ne glede na tretji in peti odstavek tega člena se zavarovancu, ki je pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine
prejel odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, za znesek te odpravnine zniža prispevek Republike Slovenije, ki ga
mora v skladu s petim in sedmim odstavkom tega člena plačati
za pokritje obveznosti iz petega in sedmega odstavka tega
člena. Ne glede na tretji odstavek tega člena, se v tem primeru
višina poklicne pokojnine izračuna na podlagi zbranih sredstev
– med katera sodi tudi prispevek Republike Slovenije iz petega
odstavka tega člena, znižan v skladu s prejšnjim stavkom tega
odstavka – skladno z določbami veljavnega pokojninskega
načrta poklicnega zavarovanja.
Za zavarovanca upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ob poklicni upokojitvi pri
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
uveljavi in plača prispevek za dokup pokojninske dobe za
razliko med 40 let pokojninske dobe in seštevkom dopolnjene pokojninske dobe zavarovanca brez dodane dobe
in obdobja prejemanja poklicne pokojnine, če je seštevek
manjši od 40 let pokojninske dobe. Prispevek se plača v breme sredstev na osebnem računu zavarovanca. Če sredstva
na osebnem računu zavarovanca iz prvega odstavka tega
člena ne zadoščajo za pokritje obveznosti iz tega odstavka,
postane zavezanec za plačilo dodatnega prispevka za tega
zavarovanca v višini primanjkljaja teh sredstev Republika
Slovenija ob upoštevanju tudi prvega stavka šestega odstavka tega člena, pri čemer se prednostno zagotovijo sredstva
za poklicno pokojnino. Nakazilo prispevka se izvede v roku
30 dni od prejema obvestila upravljavca o primanjkljaju
sredstev. Glede osnove in stopenj za plačilo prispevka se
uporabljajo določbe ZPIZ-2, ki veljajo za dokup pokojninske
dobe iz enajstega odstavka 202. člena ZPIZ-2. Prispevek za
ta dokup plača upravljavec v roku 45 dni po prejemu odločbe
o dokupu. Tako dokupljena pokojninska doba ne vpliva na
dopolnjeno dodano dobo.
Ne glede na določbe ZPIZ-2 upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja izvede plačilo
prispevka za zavarovanje zavarovanca po četrtem odstavku
25. člena ZPIZ-2 v imenu zavarovanca in za račun zavarovanca, vendar največ do 40 let pokojninske dobe. Če zavarovanec
ostane v zavarovanju po četrtem odstavku 25. člena ZPIZ-2
tudi po dopolnitvi 40 let pokojninske dobe, plačuje prispevek
sam v skladu z določbami ZPIZ-2. Upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja o tem obvesti
prijavno-odjavno službo Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in zavarovanca.«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek, ki postaneta deveti
in deseti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Prispevki, ki jih v skladu s petim in sedmim odstavkom
tega člena nakaže Republika Slovenija na denarni račun
Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
se ne glede na 309. člen ZPIZ-2 ne preračunajo v število
enot premoženja in se ne evidentirajo na osebnem računu
zavarovanca. V primeru obveznosti iz petega odstavka tega
člena se ta sredstva prištejejo odkupni vrednosti sredstev
na osebnem računu zavarovanca in se z denarnega računa
Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
prenesejo v Kritni sklad Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V primeru obveznosti iz sedmega
odstavka upravljavec z denarnega računa Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva nakaže
na račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.
Zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in
uveljavlja pravico do poklicne pokojnine pod pogoji iz prvega do
četrtega odstavka tega člena, je ne glede na 206. člen ZPIZ-2
upravičen do izplačila odkupne vrednosti presežka sredstev na
osebnem računu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja v enkratnem znesku oziroma do prenosa sredstev
v dodatno zavarovanje, skladno z 206. členom ZPIZ-2, če ima
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na svojem osebnem računu več sredstev, kot jih potrebuje za
uveljavitev pravic iz petega in sedmega odstavka tega člena.«.
3. člen
Za 16.c členom se doda nov 16.č člen, ki se glasi:
»16.č člen
Zaposlenemu v Rudniku Trbovlje-Hrastnik, ki izpolnjuje
pogoje iz 16.b člena in prvega odstavka 16.c člena, lahko
delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, ne glede na prvi
odstavek 114. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/13, 78/13 – popr in 47/15 – ZZSDT).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Uživalci poklicne pokojnine po določbah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF,
25/14 in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH), uživajo
poklicno pokojnino in druge pravice na podlagi že priznane
poklicne pokojnine do poteka te pravice v skladu z določbami ZPZRTH.
Postopki v zvezi s poklicnimi upokojitvami na podlagi
zahtevkov, za katere upravljavec še ni prejel popolne izjave
zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine, se
dokončajo v skladu s tem zakonom.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/15-4/13
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 693-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3262.

Priporočilo Varuha človekovih pravic

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) na seji dne 27. oktobra 2015, ob
obravnavi Dvajsetega rednega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014, sprejel naslednje

PRIPOROČILO
1. Državni zbor priporoča vsem institucijam in funkcionarjem
na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije, zapisana v Dvajsetem rednem
poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto
2014.
2.12. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
2. Državni zbor Ministrstvu za zdravje priporoča, da pripravi
sistemske ukrepe, s katerimi bo zagotovljena večja učinkovitost
vseh vrst nadzorov v zdravstvu.
3. Državni zbor Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti priporoča, da v
skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarova-
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Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Št. 70201-19/2015
Ljubljana, dne 22. oktobra 2015
EVA 2015-2030-0075
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju
članov in delovanju Odbora za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada

Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) je Vlada Republike Slovenije na 59. redni
seji dne 22. 10. 2015 sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

8983

1. Barbara Bavdež Žlajpah, rojena 19. 8. 1975, se imenuje za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka Barbara Bavdež Žlajpah na
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani nastopi delo
30. 10. 2015.

VLADA
3263.
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nju čim prej pripravita podzakonski akt glede vrst in stopenj
telesnih okvar.
Št. 000-04/15-7/19
Ljubljana, dne 27. oktobra 2015
EPA 600-VII
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MINISTRSTVA
3265.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih
stavbah z več posameznimi deli

Na podlagi tretjega odstavka 357. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 – EZ-1) minister za infrastrukturo
v soglasju z ministrico za okolje in prostor izdaja

I
V Sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS,
št. 18/14) se I. točka spremeni v naslednjem:
Razrešita se:
– Igor Bole, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– Tomaž Kučič, član, predstavnik poklicnih gasilcev.
Imenujeta se:
– Miran Korošak, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– Črt Praprotnik, član, predstavnik poklicnih gasilcev.

PRAVILNIK
o načinu delitve in obračunu stroškov
za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah
z več posameznimi deli

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

Ta pravilnik določa način merjenja toplote ter način delitve
in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih
stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: stavbe).

Št. 00718-5/2015
Ljubljana, dne 22. oktobra 2015
EVA 2015-1911-0011
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3264.

Odločba o imenovanju državne pravobranilke
na sedežu Državnega pravobranilstva
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem 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
702-24/2015 z dne 8. 10. 2015 na 59. redni seji dne 22. 10.
2015 izdala naslednjo

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za stavbe z najmanj štirimi
posameznimi deli, ki imajo centralno ogrevanje oziroma centralno pripravo sanitarne tople vode (v nadaljnjem besedilu:
topla voda) in se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema
ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: generator toplote) oziroma
iz sistema daljinskega ogrevanja.
(2) Ta pravilnik se uporablja za delitev in obračun stroškov
za toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma stroškov
za gorivo za skupno kurilno napravo.
(3) Za postopek odločanja lastnikov posameznih delov stanovanjske ali stanovanjsko-poslovne stavbe in določitev števila
uporabnikov posameznega stanovanjskega dela stavbe se uporabljajo predpisi, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Za postopek odločanja lastnikov posameznih delov
poslovno-stanovanjske ali druge nestanovanjske stavbe se
uporabljajo predpisi, ki urejajo stvarnopravna razmerja.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
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1. celotni stroški za toploto oziroma gorivo stavbe (v
nadaljnjem besedilu: celotni stroški) so stroški za toploto,
dobavljeno iz sistema daljinskega ogrevanja, oziroma stroški
za gorivo za proizvodnjo toplote iz skupne kurilne naprave, ki
so izkazani z računi ali specifikacijo stroškov za dobavljeno
toploto oziroma gorivo za stavbo, pri čemer se upoštevajo le
stroški, ki so odvisni od količine porabljene toplote oziroma
goriva. Celotni stroški so stroški za ogrevanje (ogrevanje
posameznih in skupnih delov stavbe) in stroški za pripravo
tople vode;
2. delež ogrevane površine je razmerje med ogrevano
površino posameznega dela stavbe in seštevkom ogrevanih
površin vseh posameznih delov stavbe;
3. delež števila uporabnikov je razmerje med številom
uporabnikov posameznega dela stavbe in številom uporabnikov vseh posameznih delov stavbe. Pri tem se upošteva
povprečno število uporabnikov v obračunskem obdobju;
4. delilnik stroškov toplote (v nadaljnjem besedilu: delilnik)
je naprava, ki omogoča indikacijo dejanske porabe toplote, ki
omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev
stroškov za pripravo tople vode posameznih delov stavbe.
Delilniki po tem pravilniku so merilniki toplote, delilniki, ki so
nameščeni na radiatorjih, in vodomeri za toplo vodo za posamezne dele stavbe;
5. indeks porabe toplote oziroma goriva je razmerje med
porabo toplote oziroma goriva v obravnavanem enoletnem
obdobju in porabo toplote oziroma goriva v predhodnem enoletnem obdobju, ki se pomnoži s 100;
6. izvajalec delitve je pravna ali fizična oseba, ki odčituje
delilnike in deli celotne stroške za toploto oziroma gorivo stavbe
na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe ter ima programsko in strojno opremo, ki omogoča
odčitavanje delilnikov in delitev celotnih stroškov za toploto
oziroma gorivo stavbe;
7. izvajalec obračuna je pravna ali fizična oseba, ki razdeljuje in obračunava celotne stroške za toploto oziroma gorivo
stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma lastniki stavbe. Izvajalec obračuna je lahko upravnik stavbe,
dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave;
8. obračunsko obdobje je obdobje, za katero se odčitujejo
delilniki stroškov toplote in drugi merilniki ter delijo in obračunavajo stroški za toploto, traja pa največ dvanajst mesecev;
9. porabniški delež je delež stroškov za toploto oziroma
gorivo, ki se nanaša na posamezni del stavbe, vsota porabniških deležev pa znaša 1;
10. posamezni del stavbe je stanovanje, poslovni prostor
ali drug samostojen prostor, za katerega se stroški delijo in
obračunavajo ločeno;
11. poslovni del stavbe so posamezni poslovni deli v stanovanjsko-poslovni stavbi ali nestanovanjski posamezni deli
v drugi stavbi namenjeni stanovanjski in nestanovanjski rabi;
12. poslovno-stanovanjska stavba je stavba, namenjena stanovanjski in nestanovanjski rabi, razen stanovanjskoposlovne stavbe, kot je določena s Stanovanjskim zakonom
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11
in 40/12 – ZUJF);
13. razdelilnik stroškov je preglednica porabniških deležev celotnih stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe, ki se
nanašajo na posamezne dele stavbe v obračunskem obdobju;
14. stanovanjski del stavbe so posamezni stanovanjski
deli v stanovanjsko-poslovni ali drugi stavbi, namenjeni stanovanjski in nestanovanjski rabi;
15. temperaturni primanjkljaj je vsota dnevnih razlik med
temperaturo zraka v ogrevanem prostoru (20 °C) in povprečno
dnevno zunanjo temperaturo. Pri tem se upoštevajo le dnevi
v ogrevalni sezoni, ko je bila povprečna zunanja temperatura
zraka nižja od 12 °C, po podatkih organa, ki je zadolžen za
izvajanje meteoroloških meritev;
16. toplota za ogrevanje je toplota za ogrevanje prostorov
v posameznih in skupnih delih.
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(2) Drugi izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni
s tem pravilnikom, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi,
ki urejajo področje energetike.
(3) Drugi izrazi s področja upravljanja stavb, ki niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi, ki urejajo upravljanje stavb.
(4) Drugi izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi, ki urejajo graditev objektov.
4. člen
(določitev delilnikov in parametrov obračuna)
(1) Lastniki posameznih delov stavbe (v nadaljnjem besedilu: lastniki) odločijo o vrsti in tipu delilnikov ter o začetku in
trajanju obračunskega obdobja. Lastniki odločitev sprejmejo na
zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine.
(2) Če lastniki ne odločijo o začetku in trajanju obračunskega obdobja, odloči o tem izvajalec obračuna, obračunsko
obdobje pa traja en mesec.
(3) Izvajalec delitve določi parametre za delitev in obračun
stroškov ogrevanja, in sicer:
– način določanja količine toplote za pripravo tople vode
v skladu z 9. členom tega pravilnika,
– izračun korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege
posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti
v skladu s 15. členom tega pravilnika,
– delež stroškov za ogrevanje oziroma pripravo tople
vode, ki se razdeli med posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev v skladu z 10. členom tega pravilnika.
(4) Izvajalec delitve pridobi podatke o številu oseb, o ogrevanih površinah posameznih delov, o višinah posameznih delov
in o toplotnih izgubah posameznih delov stavbe, ki so določene
na podlagi predpisa o učinkoviti rabi energije v stavbah, od
lastnikov oziroma upravnika.
II. MERJENJE PORABE TOPLOTE
5. člen
(delitev stroškov med stanovanjski in poslovni del stavbe)
(1) V stanovanjsko-poslovni stavbi ali poslovno-stanovanjski stavbi se celotni stroški delijo na stanovanjski in poslovni del stavbe.
(2) Če so vgrajene merilne naprave, ki omogočajo ločeno
indikacijo porabe stanovanjskega in poslovnega dela stavbe,
se celotni stroški med oba dela delijo na podlagi porabe obeh
delov stavbe.
(3) Če merilne naprave iz prejšnjega odstavka niso vgrajene, se celotni stroški med stanovanjski in poslovni del stavbe
delijo glede na razmerje priključne moči ogrevalnega sistema
enega in drugega dela.
(4) Če merilne naprave iz drugega odstavka niso vgrajene
in podatki o priključnih močeh iz prejšnjega odstavka niso na
razpolago, se celotni stroški med stanovanjski in poslovni del
stavbe delijo glede na razmerje površine enega in drugega
dela stavbe.
6. člen
(vgradnja merilnikov)
(1) Lastniki posameznih delov stavbe morajo vgraditi merilnike toplote za ogrevanje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se, če toplota za ogrevanje v posamezni del stavbe vstopa na več mestih,
lahko uporabljajo delilniki, ki se namestijo na radiatorje. V tem
primeru morajo biti vsi posamezni deli stavbe opremljeni z
delilniki iste vrste in istega tipa.
(3) Lastniki vseh posameznih delov stavbe morajo v vsak
posamezni del stavbe vgraditi vodomer za toplo vodo.
(4) Če tehnične možnosti ne omogočajo vgradnje vodomera za toplo vodo v vsak posamezni del stavbe, morajo
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lastniki vgraditi vodomere za toplo vodo ob rekonstrukciji razvoda tople vode.
(5) Izbrani tip delilnika mora biti združljiv z ogrevalnim
sistemom, posamezni delilniki pa nameščeni skladno z navodili
proizvajalca oziroma dobavitelja.
7. člen
(tehnične lastnosti delilnikov)
(1) Izbrani tip delilnika mora s tehničnimi lastnostmi omogočati določitev porabniških deležev.
(2) Delilnik za namestitev na radiator izpolnjuje zahtevo
iz prejšnjega odstavka, če je izdelan skladno s standardom
SIST EN 834.
(3) Merilnik toplote izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka
tega člena, če je skladen s predpisi, ki urejajo merilne instrumente.
(4) Vodomer za toplo vodo izpolnjuje zahteve iz prvega
odstavka tega člena, če je skladen s predpisi, ki urejajo merilne
instrumente.
8. člen
(zamenjava in vgradnja dodatnih radiatorjev)
Ob zamenjavi radiatorja, na katerem je nameščen delilnik,
oziroma vgradnji dodatnih radiatorjev morajo lastniki sočasno
zagotoviti namestitev delilnikov na te radiatorje in o tem predhodno obvestiti izvajalca delitve.
III. DELITEV STROŠKOV ZA TOPLOTO
9. člen
(razdelitev celotnih stroškov)
(1) V stanovanjsko-poslovnih in poslovno-stanovanjskih
stavbah se delitev celotnih stroškov izvede ločeno za stanovanjski in za poslovni del stavbe.
(2) V stavbah s centralnim ogrevanjem in centralno pripravo tople vode, ki sta medsebojno povezana in kjer toplota
za pripravo tople vode ni merjena posebej, se toplota oziroma
gorivo, porabljeno za pripravo tople vode, določi na podlagi
enačbe iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Toplota oziroma gorivo, porabljeno za ogrevanje, se
določi tako, da se od celotne porabljene toplote oziroma goriva
odšteje toplota oziroma gorivo, porabljeno za pripravo tople
vode.
(4) Stroški za ogrevanje in stroški za pripravo tople vode
se določijo na podlagi celotnih stroškov z upoštevanjem deleža
porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode.
10. člen
(deleži stroškov posameznih delov stavbe)
(1) Stroški za ogrevanje se v višini najmanj 50% in največ
80% razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških
deležih, določenih na podlagi 11., 12., 13., 14. in 15. člena
tega pravilnika.
(2) Preostali del stroškov za ogrevanje se med posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine.
(3) Stroški za pripravo tople vode se v višini najmanj 50%
in največ 80% razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških deležih, določenih na podlagi 11., 12., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika.
(4) Preostali del stroškov za pripravo tople vode se v
stanovanjskem delu na posamezne dele stavbe razdeli glede
na delež števila uporabnikov, v poslovnem delu pa glede na
delež površine.
(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka
tega člena se stroški za ogrevanje ali pripravo tople vode med
posamezne dele stavbe lahko razdelijo drugače, če se lastniki
dogovorijo o načinu delitve s 100% soglasjem in obvestijo o
tem izvajalca delitve.
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11. člen
(porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov iz objektivnih
okoliščin)
Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela
stavbe zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče, se porabniški
delež določi tako, da je za ogrevanje enak deležu ogrevane
površine za pripravo tople vode pa je enak deležu števila
uporabnikov, v poslovnem delu pa deležu ogrevane površine.
12. člen
(porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov
po krivdi lastnika)
Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela
stavbe ni mogoče, ker lastnik oziroma uporabnik:
– ni zagotovil vgradnje delilnikov,
– ni zagotovil pravilne vgradnje delilnikov,
– ni zagotovil vgradnje delilnikov ustreznega tipa,
– ne zagotovi odčitavanja delilnikov zaradi onemogočenega vstopa v posamezni del stavbe,
– ne zagotovi overitve merilnika toplotne energije ali vodomera tople vode,
– namerno poškoduje ali odstrani delilnike,
– ne javi poškodbe delilnikov,
– ne zagotovi popravila ali zamenjave delilnikov,
– ravna v nasprotju z 8. členom tega pravilnika ali
– izvede nedovoljen poseg v skupni sistem za ogrevanje
(npr. vgradnja dodatnega grelnega telesa, vgradnja naprave za
gretje sanitarne tople vode s toploto iz ogrevalnega sistema)
se porabniški delež za ogrevanje oziroma pripravo tople vode
določi skladno z 11. členom tega pravilnika in pomnoži s faktorjem 3.
13. člen
(skupni porabniški delež posameznih delov stavbe)
Skupni porabniški delež posameznih delov stavbe, za
katere se porabniški deleži določajo na podlagi delilnikov, se
določi tako, da se od števila 1 odšteje seštevek porabniških
deležev, določenih na podlagi 11. in 12. člena tega pravilnika,
ločeno za ogrevanje in za pripravo tople vode.
14. člen
(porabniški deleži posameznih delov stavbe)
Porabniški delež posameznega dela stavbe na podlagi
delilnikov, se določi tako, da se izračuna delež porabe toplote posameznega dela stavbe glede na porabo toplote vseh
posameznih delov stavbe, za katere so na razpolago odčitki
z delilnikov, in se pomnoži s skupnim porabniškim deležem,
določenim na način iz prejšnjega člena, ločeno za ogrevanje
in za pripravo tople vode.
15. člen
(korekcija porabniških deležev za ogrevanje zaradi vpliva
lege posameznega dela stavbe)
(1) Porabniški deleži posameznih delov stavbe za ogrevanje, določeni na način iz prejšnjega člena, se korigirajo zaradi
izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na
njihove potrebe po toploti na enoto ogrevane površine. Pri tem
se uporabijo korekturni faktorji, ki se določijo glede na toplotne
izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.
(2) Korekturne faktorje se ponovno določi, če se izvedejo
posegi na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube.
(3) Korigirani porabniški deleži posameznih delov stavbe
za ogrevanje se preračunajo tako, da je njihov seštevek enak
skupnemu porabniškemu deležu za ogrevanje, določenem na
način iz 13. člena tega pravilnika.
(4) Za porabniške deleže, določene na podlagi
11. in 12. člena tega pravilnika, se korekcija porabniških deležev iz prvega odstavka tega člena ne izvede.
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16. člen
(deleži stroškov posameznih delov stavbe, če ni vgrajenih
delilnikov)
Če noben posamezen del stavbe nima vgrajenih delilnikov,
se stroški za ogrevanje razdelijo glede na delež ogrevane površine, stroški za pripravo tople vode v stanovanjskem delu stavbe
glede na delež števila uporabnikov, stroški za pripravo tople vode
v poslovnem delu stavbe pa glede na delež površine.
17. člen
(delitev stroškov po ogrevani prostornini)
Stroški, ki se delijo glede na ogrevano površino, se delijo
po ogrevani prostornini, če se višina vsaj enega posameznega
dela stavbe razlikuje od drugih posameznih delov stavbe za
več kot 10%.
18. člen
(delitev stroškov ob nezadostnem obsegu podatkov)
(1) Če so porabniški deleži, ki so določeni z delilniki, ugotovljeni za posamezne dele stavbe, ki skupaj obsegajo manj od
50% ogrevane površine, se stroški delijo na način, določen v
16. členu tega pravilnika.
(2) Porabniški delež, ki je določen z delilniki, je porabniški delež posameznega dela, ki je določen na podlagi razlike
odčitkov delilnikov na koncu in začetku obračunskega obdobja.
(3) Če je za posamezni del stavbe razlika iz prejšnjega
odstavka enaka nič, se šteje, da za posamezni del stavbe
podatki z delilnikov niso na razpolago.
(4) Če je za posamezni del stavbe porabniški delež iz
drugega odstavka manjši od 40% deleža ogrevane površine
istega posameznega dela stavbe, se šteje, da za posamezni
del stavbe podatki z delilnikov niso na razpolago.
19. člen
(nesorazmerno velika odstopanja)
(1) Če je porabniški delež vsaj enega posameznega dela
stavbe večji od petkratnika deleža ogrevane površine istega
posameznega dela stavbe, se stroški delijo na način, določen
v 16. členu tega pravilnika.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka izvajalec delitve
preveri delovanje delilnikov, lastniki pa zagotovijo pregled ogrevalnega sistema.
20. člen
(izdelava razdelilnika stroškov)
Izvajalec delitve na podlagi postopkov iz 9. do 19. člena
tega pravilnika, za vsako obračunsko obdobje izdela razdelilnik
stroškov in ga predloži izvajalcu obračuna.
21. člen
(obveznosti izvajalca delitve)
(1) Izvajalec delitve mora voditi evidenco o delitvi stroškov
za toploto oziroma gorivo in te podatke hraniti najmanj pet let
po koncu obračunskega obdobja.
(2) Izvajalec delitve mora lastniku na njegovo zahtevo
omogočiti vpogled v vse podatke in izračune, ki so podlaga za
delitev stroškov za toploto oziroma gorivo.
(3) Izvajalec delitve mora lastnikom dati vse potrebne informacije in podporo pri sprejemanju in uresničevanju odločitev
v zvezi z izvajanjem tega pravilnika.
IV. OBRAČUN STROŠKOV ZA TOPLOTO IN POROČANJE
22. člen
(obveznosti izvajalca obračuna)
(1) Izvajalec obračuna mora lastniku na njegovo zahtevo
omogočiti vpogled v vse podatke, ki so bili podlaga za obračun
stroškov za toploto oziroma gorivo.
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(2) Izvajalec obračuna mora lastnikom dati vse potrebne
informacije in podporo pri sprejemanju in uresničevanju odločitev v zvezi z izvajanjem tega pravilnika.
23. člen
(izdelava letnega poročila o porabi in stroških za toploto)
Izvajalec obračuna mora vsako leto izdelati letno poročilo
o porabi in stroških za toploto oziroma gorivo (v nadaljnjem
besedilu: letno poročilo) ter v treh mesecih po izteku obravnavanega enoletnega obdobja zagotoviti objavo letnega poročila
na oglasni deski.
24. člen
(vsebina letnega poročila)
(1) V letnem poročilu iz prejšnjega člena morajo biti navedeni vsaj:
– začetek in konec obravnavanega enoletnega obdobja;
– ogrevana površina vseh posameznih delov stavbe,
ogrevana površina posameznih delov stavbe in delež ogrevane
površine posameznih delov stavbe;
– število uporabnikov stavbe, število uporabnikov posameznih delov stavbe, delež števila uporabnikov posameznih
delov stavbe;
– skupna poraba toplote oziroma goriva za celotno stavbo, prikazana ločeno za ogrevanje in za pripravo tople vode;
– cena toplote oziroma goriva;
– skupni stroški za toploto oziroma gorivo stavbe, razdeljeni na stroške za ogrevanje in stroške za pripravo tople vode;
– delež stroškov za toploto oziroma gorivo posameznih
delov stavbe, razdeljen za ogrevanje in za pripravo tople vode;
– stroški za toploto oziroma gorivo posameznih delov
stavbe, razdeljeni na stroške za ogrevanje in stroške za pripravo tople vode;
– indeks porabe toplote oziroma goriva za ogrevanje in
pripravo tople vode za celotno stavbo.
(2) Pri določanju indeksa porabe toplote oziroma goriva iz
devete alinee prejšnjega odstavka se poraba toplote oziroma
goriva za ogrevanje za obravnavano enoletno obdobje preračuna z dejanskega na referenčni temperaturni primanjkljaj, ki
se vzame za predhodno triletno obdobje.
(3) Letno poročilo ne sme vsebovati osebnih podatkov.
25. člen
(poročanje ministrstvu)
Izvajalec obračuna mora Ministrstvu za infrastrukturo na
zahtevo posredovati podatke o številu in ogrevani površini
stavb ter številu posameznih delov stavb, v katerih so vgrajeni
delilniki, pa tudi o porabi toplote oziroma goriva za ogrevanje
in pripravo tople vode v preteklih treh letih.
26. člen
(hramba dokumentacije)
Upravnik oziroma lastniki, če stavba nima upravnika, morajo trajno hraniti tehnično dokumentacijo o stavbi, skupni
kurilni napravi, grelnih telesih, delilnikih, merilnikih in drugih
napravah.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(določitev parametrov obračuna)
Parametri za delitev in obračun stroškov, sprejeti na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto
v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
(Uradni list RS, št. 7/10 in 17/14 – EZ-1), ki so skladni s tem
pravilnikom, se uporabljajo do sprejetja novih parametrov za
delitev in obračun stroškov, sprejetih skladno z določbami
4. člena tega pravilnika.
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28. člen
(določitev korekturnih faktorjev)
Ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena, se korekturni faktorji, določeni na podlagi Pravilnika o načinu delitve in
obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah
z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10 in 17/14 – EZ-1)
uporabljajo do 1. januarja 2025.
29. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni
list RS, št. 7/10 in 17/14 – EZ-1).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2015/72
Ljubljana, dne 15. oktobra 2015
EVA 2015-2430-0021
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
Soglašam!
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor
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Priloga 1: Izračun toplote oziroma goriva za pripravo tople vode
Enačba 1
Pri napravah s centralno pripravo tople vode pri dobavi toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, kjer se meri
pretok tople vode, se toplota za pripravo tople vode izračuna po enačbi:
Q = 2,0 x V x (Θtv – 10),
pri čemer je:
Q – toplota za pripravo tople vode [kWh],
V – izmerjeni volumen vode [m3],
Θtv – izmerjena ali ocenjena srednja temperatura tople vode [°C].
Enačba 2
Pri napravah s centralno pripravo tople vode s skupno kurilno napravo, kjer se meri pretok tople vode, se količina
goriva, porabljenega za pripravo tople vode, izračuna po enačbi:
G = 2,5 x V x (Θtv – 10) / Hi,
pri čemer je:
G – količina goriva v litrih, kubičnih metrih ali kilogramih (enota),
3
V – izmerjeni volumen vode [m ],
Θtv – izmerjena ali ocenjena srednja temperatura tople vode [°C],
Hi – kurilna vrednost goriva [kWh/enoto].
Zgornja enačba ne velja za kondenzacijske kotle.
V tem izračunu so priporočene naslednje kurilne vrednosti Hi:
- ekstra lahko kurilno olje 10,0 kWh/l,
3
- zemeljski plin 9,5 kWh/m pri standardnih pogojih,
- utekočinjeni naftni plin 12,8 kWh/kg,
- rjavi premog 4,7 kWh/kg.
Pri uporabi lesne biomase je treba upoštevati kurilne vrednosti, ki so odvisne od vrste in vlažnosti lesne biomase.
Enačba 3
Če pri napravah s centralno pripravo tople vode pri dobavi toplote iz sistema daljinskega ogrevanja ni meritev
toplote za pripravo tople vode oziroma količine tople vode, se toplota za pripravo tople vode izračuna po enačbi:
Q = 32 x Aop,
pri čemer je:
Q – toplota za pripravo tople vode [kWh],
Aop – ogrevana površina stavbe [m2].
Pri napravi s centralno pripravo tople vode s skupno kurilno napravo se vrednost iz enačbe 3 pomnoži s faktorjem
1,25.
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3266.

Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje
in sledljivost zdravil

Na podlagi 104. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o sistemu za sprejem, shranjevanje
in sledljivost zdravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
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– prepovedane droge skupine II in III,
– zdravila iz krvi,
– imunološka zdravila,
– radiofarmacevtski izdelki, vključno z radionuklidnimi seti,
– medicinski plini in
– druga zdravila, ki se hranijo pod posebnimi pogoji.
(4) Zdravila iz prejšnjega odstavka se shranjujejo v skladu
s predpisi, ki urejajo posamezno zdravilo in v skladu s pogoji,
navedenimi v povzetku glavnih značilnosti zdravila.
(5) Izvajalci zagotovijo shranjevanje zdravil ločeno od
drugih izdelkov.
5. člen
(prostori in oprema)

(1) Odgovorna oseba mora izpolnjevati pogoje glede izobrazbe, določene v tretjem odstavku 104. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Naloge odgovorne osebe za vzpostavitev dobre distribucijske prakse so določene v Smernicah z dne 5. novembra
2013 o dobri distribucijski praksi za zdravila za uporabo v humani medicini (UL C št. 343 z dne 23. 11. 2013, str. 1).

(1) Izvajalci, ki kupujejo oziroma prevzemajo zdravila neposredno od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili,
imajo prostor za:
– sprejem zdravil,
– shranjevanje zdravil,
– opravljanje strokovno-administrativnih del,
– shranjevanje neuporabnih oziroma odpadnih zdravil.
(2) Prostori iz prejšnjega odstavka so lahko v skupnem
prostoru, če so med sabo ločeni s pregradami.
(3) Prostori za sprejem, shranjevanje in opravljanje strokovno-administrativnih del ter oprema zagotavljajo kakovostno
delo v skladu z dobro distribucijsko prakso.
(4) Izvajalec zagotovi skupno površino prostorov iz prejšnjega odstavka, ki ustreza vrsti in obsegu dejavnosti, za opravljanje katere kupuje oziroma prevzema zdravila.
(5) Prostori morajo biti čisti in omogočati ustrezno čiščenje. Opremljeni morajo biti tako, da zagotavljajo ustrezne
pogoje temperature, svetlobe in vlage ter da poškodovanje
ovojnine ni mogoče.
(6) Izvajalec redno spremlja, beleži in nadzira temperaturo in vlago v prostorih za shranjevanje zdravil. V hladilnikih
oziroma zamrzovalnikih, v katerih se zdravila shranjujejo, se
temperatura redno spremlja, beleži in nadzira.
(7) Kadar se zahtevajo posebni pogoji temperature in
vlage, izvajalec zagotovi, da so prostori opremljeni z ustreznimi
merilniki, ki so kalibrirani in omogočajo shranjevanje zdravil pod
pogoji, ki so določeni v dovoljenju za promet z zdravilom. Pri
tem zagotovi kontrolo teh pogojev v vseh prostorih za shranjevanje zdravil ter v hladilnikih in zamrzovalnikih.
(8) Za zdravila, ki se hranijo pod posebnimi pogoji, se
zagotovi oprema, ki zagotavlja pogoje shranjevanja, ki so določeni v dovoljenju za promet z zdravilom. Oprema mora biti
redno vzdrževana, kalibrirana in validirana.
(9) Izvajalec zagotovi, da je nepooblaščenim osebam
onemogočen dostop do prostorov, kjer se shranjujejo zdravila in dokumentacija za potrebe zagotavljanja sledljivosti
zdravil.

II. POGOJI

(vodenje dokumentacije)

4. člen

(1) Izvajalec vodi dokumentacijo, ki obsega:
– pisna navodila o postopkih za sprejem, shranjevanje in
sledljivost zdravil,
– pisna navodila za odstranjevanje, shranjevanje in odvoz
odpadnih oziroma neuporabnih zdravil,
– evidenco o sprejemu zdravil,
– evidenco o shranjevanju zdravil in pogojih shranjevanja
zdravil,
– evidenco o odstranjenih neuporabnih oziroma odpadnih
zdravilih ter o načinu njihovega shranjevanje in o njihovem
odvozu,
– evidenco in dokumentacijo o vzdrževanju prostorov in
opreme,
– dokumentacijo o kalibriranju opreme, potrebne za sprejem in shranjevanje zdravil za zagotavljanje sistema hladne
verige.

(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa sistem za sprejem, shranjevanje in
sledljivost zdravil pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, socialnovarstvenih zavodih in Slovenski vojski (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) ter pogoje glede prostorov, opreme, odgovorne
osebe za sprejem, shranjevanje in vodenje dokumentacije o
zdravilih ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za namen nakupa oziroma prevzema zdravil neposredno od proizvajalcev
zdravil ali veletrgovcev z zdravili.
(2) Izvajalci zdravila lahko uporabljajo le za izvajanje
zdravstvene dejavnosti oziroma za podporo zdravstveni oskrbi
v socialnovarstvenih zavodih in Slovenski vojski.
2. člen
(pogoji)
Izvajalci, ki kupujejo oziroma prevzemajo zdravila neposredno od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili,
imajo:
– sistem za sprejem zdravil,
– sistem za shranjevanje zdravil,
– sistem vodenja dokumentacije o zdravilih, ki zagotavlja
njihovo sledljivost,
– določeno odgovorno osebo za sprejem, shranjevanje,
izdajo in transport zdravil ter pregled dokumentacije, ki omogoča sledljivost zdravil (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba).
3. člen
(odgovorna oseba)

(pogoji shranjevanja zdravil)
(1) Izvajalec vzdržuje pogoje shranjevanja zdravila, kot so
navedeni v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ki je sestavni
del dokumentacije za dovoljenje za promet z zdravilom in so
povzeti v navodilu za uporabo zdravila ali na zunanji ovojnini
zdravila.
(2) Če pogoji temperature shranjevanja zdravila niso navedeni v navodilu za uporabo zdravila, na zunanji ovojnini
navodila oziroma v povzetku glavnih značilnosti zdravila, se
zdravilo shranjuje pri temperaturi do 30 °C, pri čemer temperatura ne sme biti nižja od 15 °C oziroma se zdravil ne sme
shranjevati v hladilniku ali jih zamrzovati.
(3) Skupine zdravil, ki se shranjujejo pod posebnimi pogoji
shranjevanja, so:

6. člen
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(2) Za zdravila, ki se razvrščajo med prepovedane droge
skupine II in III, je treba poleg dokumentacije iz prejšnjega
odstavka, voditi tudi posebne evidence v skladu s predpisi, ki
urejajo prepovedane droge ter predpisom, ki ureja razvrščanje,
predpisovanje in izdajanje zdravil.
(3) Evidence iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega
odstavka se hranijo najmanj pet let.
III. POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA
POGOJEV ZA SPREJEM, SHRANJEVANJE
IN SLEDLJIVOST ZDRAVIL

Uradni list Republike Slovenije
(3) Izjava iz devete alineje prejšnjega odstavka je v prilogi,
ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(odločba)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, o vlogi iz prejšnjega
člena odloči v 60 dneh od prejema popolne vloge in izvajalcu
izda dovoljenje za nakup oziroma prevzem zdravil neposredno
od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili.
(2) Seznam izvajalcev, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za zdravje, objavi na svoji
spletni strani.

7. člen
(vloga in izjava)
(1) Izvajalec, ki namerava kupovati oziroma prevzemati
zdravila neposredno od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z
zdravili, pošlje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, vlogo za izdajo dovoljenja za nakup oziroma prevzem zdravil neposredno
od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o izvajalcu (ime oziroma naziv, pravno-organizacijska oblika, naslov, ime zakonitega zastopnika),
– kratek opis dejavnosti,
– podatke o odgovorni osebi (ime in priimek, izobrazba)
in dokazila o izobrazbi,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe, sklenjene med
izvajalcem in odgovorno osebo oziroma odgovorno osebo in
njenim delodajalcem,
– navedbo skupin zdravil, ki jih namerava kupovati oziroma prevzemati neposredno od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili, glede na pogoje shranjevanja,
– skico in opis prostora, namenjenega za sprejem in
shranjevanje zdravil,
– seznam opreme in tehnične podatke o opremi, namenjeni za shranjevanje zdravil,
– seznam pisnih navodil in evidenc o dobri distribucijski
praksi zdravil,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev za sprejem, shranjevanje in sledljivosti zdravil, ki jo podpiše odgovorna oseba
izvajalca.

IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prehodna določba)
Izvajalci, ki kupujejo oziroma prevzemajo zdravila neposredno od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili,
uskladijo svojo dejavnost s tem pravilnikom najpozneje v enem
letu od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil
(Uradni list RS, št. 81/09).
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2015
Ljubljana, dne 16. oktobra 2015
EVA 2015-2711-0014
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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PRILOGA
Izjava izvajalca o izpolnjevanju pogojev za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil, ki se
kupujejo oziroma prevzemajo neposredno od proizvajalcev zdravil ali veletrgovcev z zdravili.

IZJAVA

Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil v skladu s Pravilnikom o
sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS, št. 82/15).

V/Na____________, dne _____________

IZVAJALEC
______________________________
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USTAVNO SODIŠČE
3267.

Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka
106. člena Zakona o mednarodni zaščiti,
o zavrženju pobude ter razveljavitvi sodb
Vrhovnega in Upravnega sodišča

Številka: U-I-189/14-13
Up-663/14
Datum: 15. 10. 2015

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi, v postopku za preizkus pobude in v postopku za oceno
ustavnosti, začetem na pobudo A. B., C., ki ga zastopa svetovalka za begunce Ana Rugelj, Ljubljana, na seji 15. oktobra
2015

o d l o č i l o:
1. V prvem odstavku 106. člena Zakona o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
83/12 in 111/13) se črta vejica in se razveljavi besedilo: »in sicer v okviru razlogov, podanih v prošnji za mednarodno zaščito,
na podlagi katerih ji je bila že priznana subsidiarna zaščita«.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/13) se zavrže.
2. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 245/2014 z dne
30. 7. 2014 in sodba Upravnega sodišča št. I U 544/2014 z
dne 4. 6. 2014 se razveljavita in zadeva se vrne Upravnemu
sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je zavrnilo pritožnikovo prošnjo za podaljšanje subsidiarne
zaščite. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo. Vrhovno sodišče
je zavrnilo pritožbo.
2. Zoper navedene akte je pritožnik vložil ustavno pritožbo. Zatrjuje, da izpodbijani akti temeljijo na protiustavni
zakonski določbi prvega odstavka 106. člena Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ), ki v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite ne omogoča presoje vseh razlogov, zaradi
katerih mu subsidiarna zaščita ne bi smela prenehati. Zato naj
bi bile s sodbama Upravnega in Vrhovnega sodišča kršene
pravice iz 17., 18., 22., 23., 34. in 35. člena Ustave. Pritožnik
predlaga razveljavitev izpodbijanih sodb in začasno zadržanje
izvršitve odločbe MNZ.
3. Pritožnik je vložil tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti prvega odstavka 106. člena ZMZ in 38. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni
zaščiti (v nadaljevanju ZMZ-D). Pristojni organ naj bi bil dolžan
na podlagi prvega odstavka 106. člena ZMZ v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite preveriti zgolj obstoj tistih razlogov,
podanih v prošnji za mednarodno zaščito, na podlagi katerih je
bila pritožniku že priznana subsidiarna zaščita, prosilec pa naj
ne bi smel uveljavljati dodatnih razlogov in navajati dodatnih
okoliščin. S tem naj ne bi bila omogočena presoja okoliščin, da
oseba, ki bo vrnjena v izvorno državo, ne bo izpostavljena resni
škodi. Zato naj bi bil prvi odstavek 106. člena ZMZ v neskladju
s 17., 18., 22., 23., 34. in 35. členom Ustave ter 3. členom
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).
Pobudnik meni, da je taka ureditev tudi v neskladju z 22. in
25. členom Ustave ter 13. členom EKČP. Prosilec, ki pridobi
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subsidiarno zaščito, se praviloma ne pritoži zoper odločitev,
čeprav se ne strinja z razlogi, ki jih je pristojni organ upošteval
pri podelitvi statusa. Z izpodbijano ureditvijo naj bi bilo posamezniku onemogočeno, da bi v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite uveljavljal razloge, ki jih je navedel že v prošnji.
Pobudnik zatrjuje tudi, da je izpodbijana ureditev v neskladju z
Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih
standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani
tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna
status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L 304, 30. 9. 2004,
str. 12–23). Pri tem se tudi sklicuje na sodbo Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče EU) v združenih zadevah
Aydin Salahadin Abdulla in drugi proti Zvezni republiki Nemčiji,
C-175/08, C-176/08, C-178/08 in C-179/08, z dne 2. 3. 2010.
4. Pobudnik zatrjuje tudi protiustavnost 38. člena ZMZ-D,
ki določa, da se vsi postopki, ki so se začeli po prejšnjem
zakonu, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona. Pobudnik je prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite vložil pred
začetkom veljavnosti ZMZ-D. V skladu s prejšnjo ureditvijo bi
moral pristojni organ upoštevati vse razloge, ki jih je pobudnik
navedel v prošnji za mednarodno zaščito. Z izpodbijano ureditvijo naj bi bilo poseženo v pobudnikove pridobljene pravice.
Ureditev pa naj bi bila še v neskladju z 22. in 25. členom Ustave
ter 13. členom EKČP.
5. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-189/14, Up-663/14
z dne 18. 9. 2014 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in
odločilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži
izvršitev odločbe MNZ. V skladu s prvim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je
Ustavno sodišče o tem obvestilo Vrhovno sodišče in MNZ. Z
istim sklepom je sklenilo tudi, da v obravnavo sprejme pobudo
za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka
106. člena ZMZ.
6. Pobuda je bila na podlagi prvega odstavka 28. člena
ZUstS poslana Državnemu zboru, ki je nanjo odgovoril. Državni zbor v odgovoru navaja, da je bila izpodbijana določba
z ZMZ-D spremenjena tako, da se v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite preverja le obstoj razlogov, na podlagi
katerih je bila osebi priznana subsidiarna zaščita. Pogoje za
priznanje mednarodne zaščite naj bi pristojni organ preveril v
enotnem postopku, v katerem se primarno presojajo pogoji za
priznanje statusa begunca, in šele če ti niso izpolnjeni, pristojni
organ presoja pogoje za priznanje subsidiarne zaščite. To naj
bi pomenilo, da so z odločbo o priznanju subsidiarne zaščite
pravnomočno zavrnjeni razlogi za priznanje statusa begunca.
Ob obstoju več utemeljenih razlogov za priznanje subsidiarne
zaščite naj bi se ta priznala iz vseh razlogov. To pomeni, da so
z odločbo o priznanju statusa subsidiarne zaščite zaradi enega
utemeljenega razloga pravnomočno zavrnjeni morebitni drugi
razlogi za subsidiarno zaščito, iz katerih ta ni bila priznana.
Ureditev, po kateri bi se v postopku podaljšanja subsidiarne
zaščite ponovno preverjali vsi razlogi, navedeni v prošnji, bi
bila v nasprotju s samim bistvom postopka podaljšanja subsidiarne zaščite, tj. preveriti, ali po poteku obdobja, za katero je
bila subsidiarna zaščita priznana, še vedno obstajajo razlogi,
zaradi katerih je bila zaščita priznana. Takšna ureditev naj bi
bila v nasprotju z ekonomičnostjo postopka in bi izvotlila namen
tega instituta. Državni zbor tudi meni, da so očitki pobudnika
o kršitvi pravice do učinkovitega pravnega sredstva neutemeljeni. Pritožnik naj bi imel možnost vložiti tožbo zoper odločbo
o priznanju subsidiarne zaščite, s katero bi lahko nasprotoval
razlogom za priznanje statusa subsidiarne zaščite. Državni
zbor še poudarja, da pravnomočna zavrnitev prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite ni izvršilni naslov za vrnitev prosilca v
izvorno državo. O njegovi obveznosti vrnitve v izvorno državo
naj bi se odločalo v posebnem postopku v skladu z Zakonom
o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 90/14 in – v nadaljevanju ZTuj-2), v katerem naj bi veljalo načelo nevračanja tujca v državo, v kateri bi bilo njegovo življenje
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ali svoboda ogrožena. Po mnenju Državnega zbora izpodbijana
določba tudi ni v nasprotju z Direktivo 2011/95/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav
ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne
zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih
do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev)
(UL L 337, 20. 12. 2011, str. 9–26 – v nadaljevanju Kvalifikacijska direktiva II). Državni zbor meni, da so določbe Kvalifikacijske direktive II in ZMZ vsebinsko enake. Stališč Sodišča EU v
sodbi v združenih zadevah Aydin Salahadin Abdulla in drugi naj
ne bi bilo mogoče analogno uporabiti v postopku o podaljšanju
subsidiarne zaščite, ker naj statusa begunca in subsidiarne
zaščite ne bi bila primerljiva.
7. Vlada v mnenju navaja, da se v postopku za priznanje
mednarodne zaščite presoja le, ali je oseba upravičena do
mednarodne zaščite na podlagi ZMZ. Zavrnitev prošnje za
mednarodno zaščito pa naj ne bi pomenila, da bo oseba tudi
dejansko vrnjena v izvorno državo. Pravnomočno zavrnjena
prošnja za mednarodno zaščito naj bi pomenila le, da se oseba obravnava po ZTuj-2, ki ureja položaj in pravice tujcev. S
prenosom Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav (UL L 348, 24. 12. 2008, str. 98–107)
naj bi se v nacionalnem pravnem redu vzpostavila jasna ločitev
med postopki za priznanje mednarodne zaščite in postopki
vračanja tujcev. V postopku vračanja tujca, ki naj bi se vodil na
podlagi ZTuj-2, naj bi bile varovane mednarodne obveznosti,
povezane z vračanjem tujcev, vključno s spoštovanjem načela
nevračanja. Zato naj bi spoštovanje načela nevračanja postalo
bistveno šele v postopku odstranitve po ZTuj-2.
8. Vlada pojasnjuje, da sprememba 106. člena z ZMZ-D
ne pomeni nove ureditve, temveč naj bi šlo zgolj za redakcijsko spremembo zakonskega besedila, s katero naj bi bilo
jasno določeno, da se presoja upravičenosti do podaljšanja
subsidiarne zaščite nanaša zgolj na razloge, zaradi katerih je
bila subsidiarna zaščita osebi priznana, ne pa tudi na razloge,
ki jih je oseba uveljavljala v prošnji za priznanje mednarodne
zaščite. Postopek podaljšanja subsidiarne zaščite naj bi bil
specifičen postopek, ki je bil leta 2008 uveden zaradi začasne
narave statusa subsidiarne zaščite. Iz same narave postopka
naj bi izhajajo, da se lahko pri podaljšanju subsidiarne zaščite
presojajo le tisti razlogi, zaradi katerih je bil status primarno
priznan. Oseba s priznano subsidiarno zaščito pa bi lahko
morebitne nove razloge uveljavljala z novo prošnjo v novem
postopku. Postopek podaljšanja subsidiarne zaščite naj bi bil
namenjen zgolj presoji, ali še obstajajo razlogi, na podlagi
katerih je bila osebi že priznana subsidiarna zaščita. Navedeni
postopek naj bi bil v primerjavi s postopkom priznanja mednarodne zaščite manj zapleten in kratkotrajen. Če bi oseba lahko
v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite navajala zopet iste
ali nove razloge, bi vsi postopki podaljšanja subsidiarne zaščite
postali prav tako zapleteni in dolgotrajni kot postopki priznanja
mednarodne zaščite. To pa naj bi bilo v neskladju z načelom
ekonomičnosti postopka.
9. Vlada tudi meni, da so očitki pritožnika o neskladnosti
106. člena ZMZ s Kvalifikacijsko direktivo II in s sodno prakso
Sodišča EU neutemeljeni. Poudarja, da je Sodišče EU v sodbi
v združenih zadevah Aydin Salahadin Abdulla in drugi razlagalo
določbe, ki urejajo prenehanje statusa begunca. Zato po mnenju Vlade stališča Sodišča EU v tej zadevi ne morejo biti upoštevna. Po mnenju Vlade pri presoji izpodbijane določbe tudi
ne more biti upošteven 44. člen Kvalifikacijske direktive II (pravilno 44. člen Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje
ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev), UL L 180, 29. 6.
2013, str. 60–95 – v nadaljevanju Postopkovna direktiva II), ki
ureja postopek za odvzem mednarodne zaščite, saj naj rok za
prenos v nacionalno zakonodajo še ne bi potekel. Ne glede na
navedeno pa po mnenju Vlade iz 44. člena Postopkovne direk-
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tive II ni mogoče sklepati, da je treba v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite preverjati nove elemente ali ugotovitve.
10. Vlada se ne strinja s stališčem pobudnika, da je
106. člen ZMZ v neskladju s pravico do učinkovitega pravnega
varstva (25. člen Ustave) in da je bilo z njim poseženo v pridobljene pravice pobudnika.
11. Vlada zavrača tudi očitke o protiustavnosti 38. člena
ZMZ-D. Pritožnik naj ne bi mogel očitkov o protiustavnosti
zakonske ureditve utemeljiti z navedbo, da se zoper odločbo
o podelitvi subsidiarne zaščite ni pritožil, čeprav se ni strinjal
z razlogi obrazložitve. Prosilci za mednarodno zaščito imajo
pravico do brezplačne pravne pomoči svetovalcev za begunce.
Pritožnik je torej zoper odločbo o priznanju subsidiarne zaščite
imel možnost sodnega varstva, ki pa ga ni izkoristil, čeprav je
imel zagotovljeno brezplačno pravno pomoč in podporo usposobljenih pooblaščencev.
12. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana pobudniku, ki nanju ni odgovoril.
B. – I.
Ocena ustavnosti prvega odstavka 106. člena ZMZ
13. Pobudnik zatrjuje, da prvi odstavek 106. člen ZMZ, ki
ureja postopek za podaljšanje in zavrnitev subsidiarne zaščite,
ne omogoča spoštovanja t. i. načela nevračanja (non-refoulment). Navedena določba naj ne bi omogočala upoštevanja
vseh razlogov, ki bi lahko vplivali na podaljšanje subsidiarne
zaščite. Zato naj bi bil prvi odstavek 106. člena ZMZ v neskladju
s 17., 18., 34. in 35. členom Ustave ter 3. členom EKČP.
14. Načelo nevračanja (non-refoulment) je mednarodnopravno načelo, ki prepoveduje državi odstranitev, izgon ali izročitev prosilca državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da
bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu
ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.1
15. Člen 18 Ustave določa, da ne sme biti nihče podvržen
mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je spoštovanje načela nevračanja varovano v okviru 18. člena Ustave.2
Člen 18 Ustave prepoveduje, da bi bila oseba, glede katere
obstaja resnična nevarnost, da bo v primeru vrnitve v državo, iz
katere je prišla, izpostavljena nečloveškemu ravnanju, izročena
tej državi oziroma izgnana vanjo.
16. Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve je
zagotovljeno tudi z drugim odstavkom 19. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 326, 26. 10. 2012, str. 391
– v nadaljevanju Listina), ki ima enako veljavnost kot Pogodba
o Evropski uniji (prečiščena različica, UL C 326, 26. 10. 2012
1 Na podlagi 3. člena EKČP je prepovedana izročitev posameznika drugi državi, kadar so izkazani tehtni razlogi, ki utemeljujejo sklep o obstoju resnične nevarnosti, da bo ta oseba izpostavljena
mučenju oziroma nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali
kaznovanju. V skladu s prvim odstavkom 33. člena Konvencije
o statusu beguncev in Protokola o statusu beguncev (Uradni list
FLRJ, MP, št. 7/60, Uradni list SFRJ, MP, št. 15/67, Uradni list RS,
št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju Ženevska konvencija) sta
prepovedana izgon ali prisilna vrnitev begunca na meje ozemlja,
kjer bi bilo njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove
rase, vere, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali
določenega političnega prepričanja. Načelo nevračanja je urejeno
tudi v Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 24/93, MP,
št. 7/93 – MKPM), ki v prvem odstavku 3. člena izrecno prepoveduje pregon, izgon oziroma izročitev osebe drugi državi, če so podani resni razlogi za sum, da utegne biti mučena. Urejeno je tudi v
7. členu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah
(Uradni list SFRJ, št. 7/91, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92
– MPDPP), ki določa, da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali
nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.
2 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-78/00 z dne 29. 6.
2000 (Uradni list RS, št. 66/00, in OdlUS IX, 295), št. U-I-238/06
z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 134/06, in OdlUS XV, 83),
št. Up-763/09 z dne 17. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 80/09) in
št. U-I-155/11 z dne 18. 12. 2013 (Uradni list RS, št. 114/13).
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– v nadaljevanju PEU) in Pogodba o delovanju Evropske unije
(prečiščena različica, UL C 326, 26. 10. 2012 – v nadaljevanju PDEU).3 V skladu s to določbo Listine se nihče ne sme
odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna
nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu
nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.
17. Evropska unija (v nadaljevanju EU) oblikuje na podlagi
prvega odstavka 78. člena PDEU skupno politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti z namenom ponuditi ustrezen
status vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti skladnost z načelom nevračanja.
Ta politika mora biti v skladu z Ženevsko konvencijo in drugimi
ustreznimi pogodbami.
18. Na podlagi drugega odstavka 78. člena PDEU sta
Evropski parlament in Svet sprejela več uredb in direktiv, ki
urejajo azilno politiko EU. Standardi glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, so določeni s
Kvalifikacijsko direktivo II. Prenehanje subsidiarne zaščite je
urejeno v 16. členu Kvalifikacijske direktive II. Preklic, odvzem
ali zavrnitev podaljšanja statusa subsidiarne zaščite so urejeni
v 19. členu Kvalifikacijske direktive II.4 Postopki za odvzem
mednarodne zaščite so urejeni v 44. in 45. členu Postopkovne
direktive II. 5, 6
19. Izpodbijana določba ZMZ, ki ureja postopek za podaljšanje in zavrnitev podaljšanja subsidiarne zaščite, je t. i.
implementacijska določba. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da njegova pristojnost za presojo ustavnosti predpisov,
ki implementirajo direktive v notranji pravni red, ni izključena.7
20. Ustavno sodišče mora na podlagi tretjega odstavka
3.a člena Ustave pri presoji predpisov, ki pomenijo izvajanje
prava EU, upoštevati primarno in sekundarno zakonodajo EU
ter sodno prakso Sodišča EU.8
21. V obravnavanem primeru to pomeni, da mora Ustavno
sodišče Kvalifikacijsko direktivo II in Postopkovno direktivo II ter
sodno prakso Sodišča EU, ki se je oblikovala na njuni podlagi,
upoštevati pri razlagi izpodbijane določbe ZMZ in pri presoji
njene skladnosti z Ustavo.
22. Državni zbor in Vlada zatrjujeta, da je bila s sprejetjem
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 99/10 – v nadaljevanju ZMZ-B)
sistemsko urejena ločitev med postopkom pridobitve mednarodne zaščite in postopkom odstranitve tujcev, ki so nezakonito
Glej prvi odstavek 6. člena PEU.
Kvalifikacijska direktiva II je začela veljati 9. 1. 2012
(41. člen Kvalifikacijske direktive II). člena 16 in 19 Kvalifikacijske
direktive II sta se začela uporabljati 22. 12. 2013 (drugi odstavek
41. člena Kvalifikacijske direktive II). Rok za prenos 16. in 19. člena
Kvalifikacijske direktive II v notranje pravo držav članic je potekel
21. 12. 2013 (prvi odstavek 39. člena Kvalifikacijske direktive II).
5 Postopkovna direktiva II je začela veljati 19. 7. 2013 (prvi
odstavek 54. člena Postopkovne direktive II). Rok za prenos 44.
in 45. člena Postopkovne direktive II v notranje pravo držav članic je potekel 20. 7. 2015 (prvi odstavek 51. člena Postopkovne
direktive II).
6 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa
begunca v državah članicah (UL L 326, 13. 12. 2005, str. 13–34
– v nadaljevanju Postopkovna direktiva) je v 37. in 38. členu urejala zgolj postopke za odvzem statusa begunca. Zato postopki
za odvzem statusa subsidiarne zaščite do sprejetja Postopkovne
direktive II niso bili urejeni v pravu EU (glej H. Battjes, European
Asylum Law and International Law, Martinus Njihoff Publishrs,
Lieden/Boston 2006, str. 360).
7 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04 z dne 7. 2. 2007
(Uradni list RS, št. 16/07, in OdlUS XVI, 16) in odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-37/10 z dne 18. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13).
8 Pravna ureditev EU temelji na PEU in PDEU. Države članice
na EU prenašajo pristojnosti za uresničevanje svojih skupnih ciljev
(prvi odstavek 1. člena PEU). EU svoje cilje uresničuje z ustreznimi
sredstvi na podlagi pristojnosti, ki so ji dodeljene s PEU in PDEU
(šesti odstavek 3. člena PEU).
3
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na ozemlju Republike Slovenije. V izreku odločb, izdanih na
podlagi ZMZ, naj ne bi bila več določena obveznost, da mora
posameznik zapustiti Republiko Slovenijo. Posameznikom naj
z zavrnitvijo prošnje za priznanje mednarodne zaščite ali z zavrnitvijo prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite ne bi grozila
avtomatična vrnitev v izvorno državo, zato naj bi spoštovanje
načela nevračanja postalo bistveno šele v postopku odstranitve
na podlagi ZTuj-2.
23. V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 89. člena
ZMZ ima oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita, pravico
do prebivanja v Republiki Sloveniji. Odločba o priznanju mednarodne zaščite ali o podaljšanju statusa subsidiarne zaščite
z dnem vročitve velja tudi kot dovoljenje za stalno oziroma
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji (prvi in drugi odstavek 91. člena ZMZ). V skladu z drugim odstavkom 89. člena
ZMZ posameznik to pravico pridobi z dnem vročitve odločbe o
priznanju mednarodne zaščite (prva alineja 52. člena ZMZ) in
ta pravica mu preneha s pravnomočnostjo odločbe o odvzemu
statusa mednarodne zaščite (peti odstavek 109. člena ZMZ) ali
s pravnomočnostjo odločbe o zavrnitvi prošnje za podaljšanje
subsidiarne zaščite (peti odstavek 106. člena ZMZ). Trditev
Državnega zbora in Vlade, da po sprejetju ZMZ-B v izreku
odločb o zavrnitvi prošnje za priznanje mednarodne zaščite ali
odločb o zavrnitvi prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite
ni več določena obveznost, da mora posameznik zapustiti
Republiko Slovenijo, in da ni več določen rok za prostovoljno
izpolnitev obveznosti, drži. Vendar s pravnomočnostjo odločbe,
s katero se zavrne prošnja za mednarodno zaščito ali prošnja
za podaljšanje subsidiarne zaščite, posameznik izgubi pravico
do prebivanja (drugi odstavek 89. člena ZMZ) in s tem pravni
naslov, da bi lahko ostal v Republiki Sloveniji zaradi priznanja
mednarodne zaščite. Zato je lahko posledica odločitve o zavrnitvi prošnje za priznanje mednarodne zaščite ali zavrnitvi
prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite odstranitev, izgon ali
izročitev posameznika izvorni državi in lahko pomeni ogrožanje
pravice iz 18. člena Ustave.9 Bistveni namen zakonske ureditve
v ZMZ je zagotoviti spoštovanje načela nevračanja oziroma
18. člena Ustave. Ni nujno, da vse osebe, ki so upravičene do
zaščite zaradi spoštovanja načela nevračanja, tudi izpolnjujejo
pogoje za pridobitev mednarodne zaščite.10 Vendar to pomeni le, da so z zagotavljanjem mednarodne zaščite osebam,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev mednarodne zaščite, le
delno izpolnjene obveznosti države, ki izhajajo iz spoštovanja
načela nevračanja. To pa ne pomeni, da je mogoče zakonske
spremembe v ZMZ-B razlagati tako, da pri presoji zakonskih
določb, ki urejajo mednarodno zaščito, jamstva iz 18. člena
Ustave niso več upoštevna.11 Zato ne držijo trditve Vlade, da
je načelo nevračanja bistveno šele v postopku odstranitve na
podlagi ZTuj-2.
24. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ob upoštevanju izhodišč iz 16. do 21. točke obrazložitve očitek pobudnika
o neskladju izpodbijane določbe z načelom nevračanja, s 17.,
18., 34. in 35. členom Ustave ter s 3. členom EKČP12 presojalo
v okviru 18. člena Ustave.
25. Postopek obravnave prošenj za mednarodno zaščito
mora biti zasnovan tako, da je prosilcem zagotovljeno spoštovanje jamstev iz 18. člena Ustave. To zlasti vključuje možnost
presoje vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno pristojnega
organa, da vrnitev prosilca v izvorno državo ne bo povzročila
ogroženosti njegovega življenja ali svobode oziroma izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnaPrimerjaj s H. Battjes, nav. delo, str. 360.
Prav tam, str. 221.
11 Iz zakonodajnega gradiva (Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – ZMZ-B, Poročevalec
DZ z dne 5. 8. 2010, EPA 1213-IV, str. 68) izhaja, da vsebina načela
nevračanja ostaja ena od temeljnih idej zakona. Elementi načela
nevračanja so vključeni v opredelitvi resne škode iz 28. člena ZMZ.
12 Vsebina 3. člena EKČP je vsebovana v 18. členu Ustave
(odločba Ustavnega sodišča št. U-I-155/11).
9
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nju.13 Zahteve, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov ter
18. člena Ustave, zavezujejo zakonodajalca, ko ureja postopke
za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito.14
26. Načelo nevračanja posamezniku zagotavlja pravico
dostopa do poštenega in učinkovitega postopka, v katerem
pristojni organ presodi, ali bi bilo z odstranitvijo, izgonom ali izročitvijo prosilca to načelo lahko kršeno.15 Prosilcu mora biti pri
odločanju o njegovi prošnji za mednarodno zaščito zagotovljen
postopek, ki ne ovira realnih možnosti, da dokaže utemeljenost
svoje prošnje. Zagotovljena mu mora biti podrobna in natančna
presoja, ki vključuje tudi oceno, da vrnitev v izvorno državo
ne bo povzročila ogroženosti njegovega življenja ali svobode
oziroma izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju.16
27. Mednarodna zaščita, ki jo država zagotavlja posamezniku, lahko v določenih primerih preneha.17 Razlikovati je
treba med primeri, ko se posameznik prostovoljno odloči, da
zaščite več ne potrebuje,18 in primeri, ko zaščita posameznika
preneha po volji države. V tem primeru je treba razlikovati med
postopki, v katerih se odloča o prenehanju mednarodne zaščite
zaradi izključitvenih razlogov ali zaradi prevare prosilca pri pridobitvi mednarodne zaščite,19 in postopki, v katerih se odloča
o prenehanju mednarodne zaščite zaradi prenehanja ali spremembe okoliščin, zaradi katerih je bila mednarodna zaščita priznana (v nadaljevanju prenehanje odločilnih okoliščin). Država
ni več dolžna zagotavljati mednarodne zaščite tistemu posamezniku, ki zaščite ne potrebuje več. Te pa ne potrebuje več, če v
izvorni državi ni več izpostavljen okoliščinam, zaradi katerih bi
bil upravičen do mednarodne zaščite. Država torej sme takemu
posamezniku mednarodno zaščito odvzeti, preklicati ali zavrniti
njeno podaljšanje. Ker lahko odločitev o odvzemu, preklicu ali
zavrnitvi podaljšanja mednarodne zaščite vodi do odstranitve,
izgona ali izročitve posameznika v izvorno državo, morajo biti
posamezniku v postopku prenehanja mednarodne zaščite zaradi prenehanja odločilnih okoliščin zagotovljena postopkovna
jamstva, ki izhajajo iz 18. člena Ustave.
28. To pomeni, da ima posameznik tudi v postopku, v
katerem se odloča o prenehanju mednarodne zaščite zaradi prenehanja odločilnih okoliščin, pravico do poštenega in
13 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-292/09, Up-1427/09
z dne 20. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 98/11, in OdlUS XIX, 27) in
št. Up-763/09.
14 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-292/09,
Up-1427/09.
15 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-155/11. Glej
tudi 25. uvodno izjavo Postopkovne direktive II in S. H. Legomsky,
Legal and Protection Policy Research Series, Secondary Refugee
Movements and the Return of Asylum Seekers to Third Countries:
The Meaning of Effective Protection, UNHCR, Department of International Protection, Ženeva 2003, str. 52.
16 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-763/09.
17 Razlogi, zaradi katerih posamezniku preneha mednarodna
zaščita, so različni. Na splošno lahko razloge za prenehanje ali
odvzem mednarodne zaščite razdelimo v tri skupine: posameznik
ne potrebuje več zaščite, izključitveni razlogi in prevara prosilca
v postopku pridobitve mednarodne zaščite (H. Battjes, nav. delo,
str. 267).
18 Prenehanje statusa mednarodne zaščite lahko temelji na
odločitvi posameznika oziroma je posledica določenih dejanj posameznika. Mednarodna zaščita lahko preneha, če posameznik
prostovoljno sprejme zaščito svoje države, prostovoljno ponovno
pridobi državljanstvo svoje države, pridobi državljanstvo druge
države in uživa zaščito te države, se prostovoljno vrne v izvorno
državo in podobno (Primerjaj s H. Battjes, nav. delo, str. 362, in S.
Rakočevič, Predpisi o tujcih in azilu, Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana 1999, str. 208).
19 Pri odvzemu mednarodne zaščite zaradi obstoja izključitvenih razlogov je treba presojo o obstoju izključitvenih razlogov
ločiti od presoje, povezane s spoštovanjem načela nevračanja
(primerjaj s K. Halibronner (ur.), EU Immigration and Asylum Law,
Commentary on EU Regulations and Directives, Verlag C. H. Beck,
München 2010, str. 1155).
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učinkovitega postopka, v katerem pristojni organ presodi, ali
bi bilo zaradi prenehanja mednarodne zaščite to načelo lahko
kršeno. Posamezniku mora biti zagotovljen postopek, ki ne
ovira realnih možnosti, da dokaže razloge, zakaj mu status
mednarodne zaščite ne bi smel prenehati. Zato mora biti zagotovljena presoja vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno
pristojnega organa, da vrnitev posameznika v izvorno državo
ne bo povzročila ogroženosti njegovega življenja ali svobode
oziroma izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju.
29. Pobudnik izpodbija določbo, ki ureja podaljšanje
in zavrnitev podaljšanja subsidiarne zaščite, zato je presoja
Ustavnega sodišča omejena le na vprašanja, povezana s prenehanjem statusa subsidiarne zaščite.
30. Pogoje za prenehanje subsidiarne zaščite ureja
16. člen Kvalifikacijske direktive II.20 V prvem odstavku 19. člena Kvalifikacijske direktive II je določeno, da države članice
prekličejo, odvzamejo ali zavrnejo podaljšanje statusa subsidiarne zaščite, če je oseba prenehala biti upravičena do subsidiarne zaščite skladno s 16. členom te direktive.
31. V 44. in 45. členu Postopkovne direktive II so urejeni
postopki za odvzem mednarodne zaščite.21 Postopek odvzema
mednarodne zaščite določeni osebi se lahko začne, kadar se
pojavijo novi elementi ali ugotovitve, ki kažejo, da je treba veljavnost zaščite ponovno preučiti (44. člen Postopkovne direktive II). V prvem odstavku 45. člena Postopkovne direktive II so
urejena procesna jamstva v postopkih odvzema mednarodne
zaščite. Posameznik mora imeti možnost v pisni izjavi navesti
razloge, zakaj mu mednarodna zaščita ne bi smela biti odvzeta
(točka b) prvega odstavka 45. člena Postopkovne direktive II).
Države članice naj zagotovijo, da v postopku odvzema mednarodne zaščite pristojni organ pridobi točne in ažurne informacije
o splošnih razmerah, ki vladajo v izvornih državah teh oseb, iz
različnih virov (točka a) drugega odstavka 45. člena Postopkovne direktive II).22
32. Kvalifikacijska direktiva II in Postopkovna direktiva II
ne urejata ločeno postopka za odvzem in postopka za podaljšanje subsidiarne zaščite. Pogoji in postopek za odvzem,
preklic ali zavrnitev podaljšanja subsidiarne zaščite so v pravu
EU urejeni enako. Pristojni organ mora ugotavljati dejansko
stanje v izvorni državi v času odločanja o prenehanju subsidiarne zaščite.23 Prenehanje subsidiarne zaščite je dopustno
le, če so podane nove okoliščine, ki so nastale po priznanju
subsidiarne zaščite. Iz prvega odstavka 16. člena Kvalifikacijske direktive II izhaja, da posameznik preneha biti upravičen
20 V prvem odstavku 16. člena Kvalifikacijske direktive II je
določeno, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva
ni več upravičena do subsidiarne zaščite, kadar okoliščine, zaradi
katerih ji je bil priznan status subsidiarne zaščite, prenehajo ali se
spremenijo tako, da zaščita ni več potrebna. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Kvalifikacijske direktive II morajo države članice
pri presoji upoštevati, ali je sprememba okoliščin dovolj pomembna
in trajna, da osebi, upravičeni do subsidiarne zaščite, ne grozi več
resno tveganje ali resna škoda.
21 Pojem odvzem mednarodne zaščite pomeni odločbo pristojnega organa o preklicu, odpravi ali zavrnitvi podaljšanja statusa
begunca ali subsidiarne zaščite (točka o) 2. člena Postopkovne
direktive II).
22 Sodišče EU še ni sprejelo razlage 16. in 19. člena Kvalifikacijske direktive II ter 44. in 45. člena Postopkovne direktive II.
23 Glej točko a) drugega odstavka 45. člena Postopkovne
direktive II. Tudi iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP) izhaja, da je v primerih, v katerih
se preiskuje domnevna nevarnost kršitve 3. člena EKČP, potrebna
ex nunc preiskava situacije v ciljni državi. Država se mora opreti na
dejstva, ki so ji znana ali bi ji morala biti znana v trenutku odločanja.
Glej sodbe ESČP v zadevah Chahal proti Združenemu kraljestvu
z dne 15. 11. 1996, 86. točka, H. L. R. proti Franciji z dne 29. 4.
1997, 37. točka, Mamatkulov in Askarov proti Turčiji z dne 4. 2.
2005, 69. točka, Salah Sheekh proti Nizozemski z dne 11. 1. 2007,
133. točka, Saadi proti Italiji z dne 28. 2. 2008, 133. točka, Sufi in
Elmi proti Združenemu kraljestvu z dne 28. 6. 2011, 215. točka.
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do subsidiarne zaščite v dveh primerih. V prvem primeru
so okoliščine, ki so vodile do priznanja subsidiarne zaščite,
prenehale obstajati. V drugem primeru pa so se okoliščine
tako spremenile, da posameznik ne potrebuje več zaščite. 24
V prvem primeru je prenehanje subsidiarne zaščite dopustno
le, če pristojni organ ugotovi, da so prenehale tiste okoliščine,
ki so bile v vzročni zvezi z zaščito in so imele odločilni vpliv
na odločitev.25 V drugem primeru pa mora biti sprememba
okoliščin dovolj pomembna in trajna, da posameznik ne potrebuje več zaščite.
33. Pogoji za pridobitev subsidiarne zaščite v Republiki
Sloveniji so določeni v tretjem odstavku 2. člena ZMZ. Posameznik pridobi subsidiarno zaščito, če ne izpolnjuje pogojev za
status begunca26 in če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob
vrnitvi v svojo izvorno državo soočen z utemeljenim tveganjem,
da utrpi resno škodo iz 28. člena ZMZ. S pojmom resna škoda
je določen osnovni vsebinski kriterij za presojo pogojev za pridobitev subsidiarne zaščite.27 Iz 28. člena ZMZ izhaja, da resna
škoda zajema tri različne vrste okoliščin: 1) smrtno kazen ali
usmrtitev, 2) mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje
ali kazen prosilca v izvorni državi ter 3) resno in individualno
grožnjo za življenje ali osebnost civilista zaradi samovoljnega
nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega
spopada.
34. Odločba o priznanju mednarodne zaščite v obliki
statusa subsidiarne zaščite je po svoji pravni naravi odločba,
izdana za določen čas, s katero je bila prosilcu subsidiarna zaščita podeljena za omejen rok trajanja (temporalna
odločba).28, 29 Posamezniku torej lahko status subsidiarne
zaščite preneha s potekom časa, določenim z odločbo o
priznanju statusa (prva alineja drugega odstavka 107. člena
ZMZ).
35. Dejstvo, da je potekel čas, določen z odločbo o priznanju statusa, samo po sebi še ne pomeni, da so razlogi za
subsidiarno zaščito prenehali. Razlogi, zaradi katerih lahko
posameznik potrebuje subsidiarno zaščito tudi po poteku
časa, določenega z odločbo o priznanju statusa, so lahko
različni. Posameznik lahko v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite upravičenost do zaščite utemeljuje z istimi razlogi,
zaradi katerih mu je bil status priznan, ker še niso prenehali.
V določenih primerih pa so lahko razlogi, zaradi katerih je bila
osebi priznana subsidiarna zaščita, prenehali, vendar lahko
posameznik utemeljuje upravičenost do subsidiarne zaščite z
razlogi, ki jih je že navedel v prošnji za priznanje subsidiarne
zaščite, pa jih pristojni organ v postopku priznanja subsidiar24 Kvalifikacijska direktiva II med razlogi za prenehanje subsidiarne zaščite ne našteva razlogov, ki so določeni za prenehanje
statusa begunca v točkah a) do d) prvega odstavka 11. člena
Kvalifikacijske direktive II, čeprav ni razloga, da ne bi zaradi istih
razlogov prenehala tudi subsidiarna zaščita. Zato ima pojem prenehanje in sprememba okoliščin v Kvalifikacijski direktivi II širši obseg
kot enak pojem v točki e) prvega odstavka 11. člena Kvalifikacijske
direktive II (glej K. Halibronner, nav. delo, str. 1154).
25 Prim. prav tam, str. 1153–1154.
26 Pristojni organ mora v enotnem postopku za priznanje
mednarodne zaščite najprej presojati pogoje za priznanje statusa
begunca, in šele če ti niso izpolnjeni, pogoje za priznanje subsidiarne zaščite (34. člen ZMZ).
27 Glej K. Halibronner, nav. delo, str. 1138.
28 Iz drugega odstavka 91. člena ZMZ, ki ureja prebivanje
oseb s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, izhaja,
da status subsidiarne zaščite velja le kot dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, dokler ta zaščita traja, vendar ne
manj kot za čas enega leta. Iz drugega odstavka 32. člena ZTuj-2,
ki ureja dovoljenje za začasno prebivanje, izhaja, da je status subsidiarne zaščite izdan le za določen čas.
29 Materialni predpisi lahko določijo, da se določene pravice
priznavajo oziroma obveznosti nalagajo samo za določen čas.
Odločbe, izdane v takih upravnih zadevah, imajo časovno omejeno veljavnost, ker veljajo le določen čas (povzeto po V. Androjna,
E. Kerševan, Upravno procesno pravo, Upravni postopek in upravni
spor, GV Založba, Ljubljana 2006, str. 405–406).
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ne zaščite ni presojal. V določenih primerih so lahko razlogi,
zaradi katerih je bila subsidiarna zaščita priznana, prenehali,
posameznik pa upravičenost do subsidiarne zaščite utemeljuje z novimi razlogi, ki so nastali po izdaji odločbe o priznanju
subsidiarne zaščite.
36. V 105. in 106. členu ZMZ so urejeni postopek
in pogoji za podaljšanje subsidiarne zaščite. V postopku
podaljšanja subsidiarne zaščite mora pristojni organ osebo s priznano subsidiarno zaščito v 60 dneh pred potekom statusa pisno obvestiti o poteku statusa (prvi odstavek
105. člena ZMZ). Oseba s priznanim statusom mora 30 dni
pred potekom statusa subsidiarne zaščite vložiti prošnjo
za podaljšanje subsidiarne zaščite (četrti in peti odstavek
105. člena ZMZ).
37. V izpodbijanem prvem odstavku 106. člena ZMZ
je urejen način presoje prošnje za podaljšanje subsidiarne
zaščite. Pristojni organ mora opraviti osebni razgovor z
osebo s priznano subsidiarno zaščito. V postopku pa preveri
obstoj razlogov za podaljšanje subsidiarne zaščite, in sicer
v okviru razlogov, podanih v prošnji za mednarodno zaščito,
na podlagi katerih je bila tej osebi že priznana subsidiarna
zaščita.30
38. Prvi odstavek 106. člena ZMZ je omejil presojo pristojnega organa pri odločanju o podaljšanju subsidiarne zaščite
le na obstoj razlogov, zaradi katerih je bila subsidiarna zaščita
priznana. Pristojni organ v postopku njenega podaljšanja ne
preverja vseh razlogov, s katerimi bi lahko prosilec utemeljeval
potrebo po zaščiti.31
39. Ustavno sodišče mora presoditi, ali izpodbijana določba, ki omejuje razloge za podaljšanje subsidiarne zaščite le na
razloge, na podlagi katerih je bila priznana subsidiarna zaščita,
posega v 18. člen Ustave.
40. Vlada zmotno meni, da postopek, v katerem se
odloča o podaljšanju subsidiarne zaščite, ne pomeni odločanja o prenehanju subsidiarne zaščite, ker naj bi subsidiarna
zaščita prenehala že s potekom časa, določenega z odločbo o priznanju statusa. Zavrnitev prošnje za podaljšanje
subsidiarne zaščite pomeni prenehanje statusa in s tem
izgubo vseh pravic, ki jih imajo osebe s priznano subsidiarno
zaščito, med drugimi tudi pravice do prebivanja v Republiki
Sloveniji. Zato ima odločitev o zavrnitvi prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite enak učinek kot odločba o odvzemu
subsidiarne zaščite. To pa pomeni, da tudi postopek o podaljšanju subsidiarne zaščite po vsebini pomeni odločanje
o prenehanju subsidiarne zaščite.32 Zato morajo biti tudi v
postopku podaljšanja subsidiarne zaščite spoštovana vsa
jamstva, ki jih 18. člen Ustave zagotavlja v postopkih o prenehanju mednarodne zaščite.
41. Presoja pristojnega organa v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite je odvisna od razlogov, ki jih posame30 Z ZMZ-D je bilo besedilo prvega odstavka 106. člena ZMZ
spremenjeno tako, da je bila beseda »katere« nadomeščena z
besedo »katerih«. Iz Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – ZMZ-D (Poročevalec DZ z
dne 7. 10. 2013, EPA 1496-VI, str. 23) izhaja, da je bil namen te
spremembe jasno določiti, da se presoja upravičenosti do podaljšanja subsidiarne zaščite nanaša na razloge, zaradi katerih je bila
subsidiarna zaščita priznana, ne pa na razloge, ki jih je oseba v
postopku priznanja uveljavljala v prošnji. V postopku podaljšanja
se ne preverjajo ponovno vsi razlogi za priznanje mednarodne
zaščite (torej tudi razlogi za pridobitev statusa begunca). Prav
tako se ne preverja utemeljenost razlogov, nastalih po priznanju
subsidiarne zaščite.
31 V Prilogi 1 Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje
pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 55/11
in 36/14) je določen obrazec prošnje za podaljšanje subsidiarne
zaščite. Iz obrazca izhaja, da posameznik v navedeni prošnji ne
more navesti nobenih razlogov za podaljšanje subsidiarne zaščite.
32 Takšno stališče potrjuje tudi Postopkovna direktiva II, ki
enotno obravnava postopek podaljšanja in postopek odvzema mednarodne zaščite (glej točko o) 2. člena Postopkovne direktive II).
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znik uveljavlja v prošnji za podaljšanje subsidiarne zaščite.33
Če posameznik prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite
utemeljuje le z razlogi, zaradi katerih mu je bila subsidiarna
zaščita priznana, potem mora pristojni organ presoditi le, ali
so okoliščine, ki so bile razlog za priznanje zaščite, prenehale.
Prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite lahko zavrne le, če
so prenehale tiste okoliščine, ki so bile v vzročni zvezi z zaščito
in so imele odločilni vpliv na odločitev.34 Če pa posameznik
prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite utemeljuje z razlogi, ki jih je uveljavljal v prošnji in jih pristojni organ v postopku
priznanja subsidiarne zaščite ni presojal, ali z novimi razlogi,
ki so nastali po izdaji odločbe o priznanju subsidiarne zaščite,
potem mora pristojni organ v tem delu opraviti podobno presojo, kot se opravi pri obravnavanju prošnje za priznanje statusa
subsidiarne zaščite.
42. Okoliščine, zaradi katerih je bil status subsidiarne
zaščite priznan, so pomembne, ker so lahko razlog za nadaljevanje ali prenehanje zaščite države. Za izdajo odločbe o
podaljšanju subsidiarne zaščite tako zadostuje že ugotovitev,
da te okoliščine še vedno obstajajo. Za prenehanje statusa subsidiarne zaščite (izdajo odločbe o zavrnitvi podaljšanja
subsidiarne zaščite) pa ni dovolj ugotovitev, da so navedene
okoliščine prenehale, temveč je zavrnitev podaljšanja statusa
subsidiarne zaščite upravičena le, če niso več podane okoliščine, ki bi utemeljevale potrebo po zaščiti. Iz načela nevračanja
izhaja zahteva, da mora imeti posameznik v postopku, v katerem se odloča o podaljšanju subsidiarne zaščite, možnost
navesti vse razloge, zaradi katerih mu subsidiarna zaščita ne
bi smela prenehati.35 Zato torej v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite niso pomembne samo okoliščine, ki so vodile k
podelitvi statusa subsidiarne zaščite, temveč vse okoliščine, s
katerimi prosilec utemeljuje potrebo po nadaljevanju zaščite.
Samo tako je zagotovljena presoja okoliščin, ki bi lahko vplivale
na oceno pristojnega organa, da vrnitev posameznika v izvorno
državo ne bo povzročila ogroženosti njegovega življenja ali
svobode oziroma izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu
in poniževalnemu ravnanju.
43. Državni zbor in Vlada navajata dva argumenta, zakaj
naj bi bil namen postopka podaljšanja subsidiarne zaščite le
preveriti, ali še obstajajo razlogi, zaradi katerih je bil status
priznan: 1) zahteva, da se v postopku podaljšanja subsidiarne
zaščite obravnavajo vsi razlogi iz prošnje za priznanje subsidiarne zaščite, naj bi pomenila, da mora pristojni organ v postopku o podaljšanju subsidiarne zaščite ponovno presojati razloge,
o katerih je bilo pravnomočno odločeno; 2) nove razloge za
priznanje subsidiarne zaščite naj bi posameznik uveljavljal
z novo prošnjo. Po mnenju Državnega zbora in Vlade naj bi
bila tako posamezniku zagotovljena presoja vseh upoštevnih
okoliščin. Možnost posameznika, da bi v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite uveljavljal tudi nove razloge za podaljšanje
subsidiarne zaščite, naj bi bila po mnenju Vlade v nasprotju z
načelom ekonomičnosti.
44. Za pridobitev statusa subsidiarne zaščite zadostuje,
če pristojni organ ugotovi, da obstaja vsaj ena okoliščina iz
28. člena ZMZ, zaradi katere bi bil prosilec lahko v svoji izvorni
državi soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo. Prosilec lahko v prošnji za priznanje mednarodne zaščite
33 Ureditev ZMZ temelji na načelu, po katerem je dolžan prošnjo za mednarodno zaščito utemeljiti prosilec (21. člen ZMZ). To
pomeni, da je pristojni organ dolžan preveriti tiste razloge za podaljšanje subsidiarne zaščite, ki jih posameznik v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite zatrjuje. Obseg ugotavljanja upoštevnih dejstev
in informacij je torej v prvi vrsti odvisen od navedb in izjav prosilca
glede subjektivne ogroženosti. Vendar mora pristojni organ tudi
sam zbrati vse potrebne podatke in ni vezan samo na navedbe
ali predložene dokaze prosilca (glej odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-292/09, Up-1427/09, 18. točka obrazložitve).
34 Primerjaj s prvim in drugim odstavkom 16. člena Kvalifikacijske direktive II.
35 Primerjaj s točko b) prvega odstavka 45. člena Postopkovne direktive II.
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zatrjuje okoliščine, s katerimi utemeljuje obstoj vseh treh oblik
resne škode iz 28. člena ZMZ. Če pristojni organ ugotovi obstoj
okoliščin, ki utemeljujejo tveganje, da posameznik utrpi eno
od oblik resne škode iz 28. člena ZMZ, in na tej podlagi podeli
subsidiarno zaščito, ne presoja obstoja tudi drugih okoliščin,
ki jih zatrjuje prosilec. To pomeni, da ni nujno, da pristojni
organ že v postopku priznanja subsidiarne zaščite ugotavlja
obstoj vseh razlogov za priznanje subsidiarne zaščite, ki jih je
prosilec navedel v prošnji. Če prosilec v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite ne bi mogel uveljavljati razlogov za priznanje subsidiarne zaščite, ki jih je navedel v prošnji, pa jih organ
ni presojal, bi bila s tem onemogočena presoja vseh okoliščin,
ki bi lahko vplivale na oceno pristojnega organa, da vrnitev
posameznika v izvorno državo ne bo povzročila ogroženosti
njegovega življenja ali svobode oziroma izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju.
45. Prošnja za podaljšanje subsidiarne zaščite je po vsebini nova prošnja za priznanje subsidiarne zaščite.36 Namen
postopka podaljšanja subsidiarne zaščite je preveriti, ali posameznik še potrebuje zaščito. Zato je zahteva po vložitvi še ene
prošnje, v kateri bi moral posameznik v posebnem postopku
uveljavljati nove razloge, zaradi katerih mu subsidiarna zaščita
ne bi smela prenehati, v nasprotju z namenom postopka, v
katerem se odloča o podaljšanju statusa subsidiarne zaščite.
Takšna zahteva pomeni nerazumno breme za posameznika.
Trditev Vlade, da bi bila možnost posameznika, da bi v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite uveljavljal nove razloge za
podaljšanje subsidiarne zaščite, v nasprotju z načelom ekonomičnosti, je neutemeljena. Načelo ekonomičnosti37 zahteva
varčevanje pri stroških in času, ki pa ne sme biti v škodo načelu
iskanja materialne resnice in ne načelu zakonitosti. Po mnenju
Ustavnega sodišča bi bila prav zahteva po vložitvi še ene
prošnje, v kateri bi moral posameznik v posebnem postopku
uveljavljati (nove) druge razloge, zaradi katerih mu subsidiarna
zaščita ne bi smela prenehati, v nasprotju s temeljnim načelom,
da morajo postopki, v katerih se odloča o priznanju ali prenehanju mednarodne zaščite, potekati hitro.
46. Po oceni Ustavnega sodišča je zakonodajalec s tem,
ko je omejil presojo pristojnega organa v postopku podaljšanja
subsidiarne zaščite le na razloge, na podlagi katerih je bila
posamezniku priznana subsidiarna zaščita, posegel v pravico
iz 18. člena Ustave. Izpodbijana zakonska določba po presoji
Ustavnega sodišča dopušča, da pristojni organ zavrne prošnjo
za podaljšanje subsidiarne zaščite, ne da bi upošteval vse
okoliščine, ki bi lahko vplivale na oceno, ali obstajajo tehtni
razlogi, ki utemeljujejo sklep o obstoju resnične nevarnosti, da
bo prosilcu v primeru prisilne odstranitve kršen 18. člen Ustave.
Upoštevajoč stališče, da je pravica iz 18. člena Ustave absolutne narave, kar pomeni, da je ni mogoče omejiti niti na podlagi
tretjega odstavka 15. člena Ustave, Ustavno sodišče ocenjuje,
da navedeni poseg ni dopusten.
47. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je prvi odstavek
106. člena ZMZ v delu, v katerem omejuje presojo pristojnega
organa v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite le na razloge, na podlagi katerih je bila posamezniku priznana subsidiarna
zaščita, v neskladju s pravico iz 18. člena Ustave. Zato je v
prvem odstavku 106. člena ZMZ črtalo vejico in razveljavilo
besedilo: »in sicer v okviru razlogov, podanih v prošnji za
36 Podaljševanje veljavnosti odločb, izdanih za določen čas
(to pa je odločba o priznanju subsidiarne zaščite), ima za cilj ponovno ugotavljanje, ali še obstajajo pravno pomembna dejstva, ki
pogojujejo vnaprejšnjo veljavnost izdane odločbe. Vsako podaljševanje veljavnosti izdane odločbe, ki ima časovno omejeno veljavnost, v bistvu pomeni novo odločanje oziroma izdajo odločbe o
novi upravni zadevi (V. Androjna, E. Kerševan, nav. delo, str. 406).
37 Upravni postopek je treba voditi s čim manjšimi stroški
(načelo varčnega postopka) in s čim manjšo zamudo časa (načelo
hitrega postopka) za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno
ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke
ter izda zakonita in pravilna odločba (prav tam, str. 125–126).
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mednarodno zaščito, na podlagi katerih ji je bila že priznana
subsidiarna zaščita« (1. točka izreka).
48. To pomeni, da morajo pristojni organi v postopkih
odločanja o podaljšanju subsidiarne zaščite presoditi vse razloge, ki jih prosilec navede v prošnji za podaljšanje subsidiarne
zaščite, zaradi katerih mu subsidiarna zaščita ne bi smela
prenehati.
49. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje izpodbijane določbe z 18. členom Ustave, ni presojalo drugih očitkov
pobudnika.
B. – II.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
38. člena ZMZ-D
50. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi
odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega
člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan
za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma v njegov pravni položaj.
51. Člen 38 ZMZ-D ne učinkuje neposredno. Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude je v takem primeru tudi izčrpanost pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni,
da mora pobudnik svoje trditve o domnevni protiustavnosti
zakonske ureditve uveljavljati že v postopku pred pristojnimi
sodišči. Skladno z 22. členom Ustave je sodišče dolžno navedbe o protiustavnosti argumentirano zavrniti ali pa v skladu
s 156. členom Ustave prekiniti postopek in začeti postopek za
oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb pred Ustavnim
sodiščem. Pobudnik očitkov o protiustavnosti 38. člena ZMZ-D
ni uveljavljal v sodnem postopku pred sodišči. Glede na pogoj
predhodne izčrpanosti pravnih sredstev pobudnik ne izkazuje
neposrednega pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe.38 Zato je Ustavno
sodišče njegovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena ZMZ-D zavrglo (2. točka izreka).
B. – III.
Odločitev o ustavni pritožbi
52. Pritožnik zatrjuje, da odločitvi Upravnega in Vrhovnega
sodišča temeljita na protiustavnem prvem odstavku 106. člena
ZMZ, zato naj mu v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite
ne bi bila zagotovljena presoja vseh razlogov, zaradi katerih bi
mu morala biti subsidiarna zaščita podaljšana. S tem naj bi mu
bile kršene pravice iz 17., 18., 34. in 35. člena Ustave.
53. Iz te odločbe že izhaja, da 18. člen Ustave posamezniku v postopku, v katerem se odloča o prenehanju mednarodne zaščite zaradi prenehanja odločilnih okoliščin, zagotavlja
presojo vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno pristojnega
organa, da vrnitev posameznika v izvorno državo ne bo povzročila ogroženosti njegovega življenja ali svobode oziroma
izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu
ravnanju. Zato je Ustavno sodišče očitke pritožnika o kršitvi
17., 34. in 35. člena Ustave presojalo z vidika 18. člena Ustave.
54. Pritožnik je prošnjo za priznanje subsidiarne zaščite
utemeljeval z okoliščinami v izvorni državi, zaradi katerih naj
bi bil soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo
iz druge in tretje alineje 28. člena ZMZ. Pristojni organ je, ob
upoštevanju stanja v izvorni državi, presodil, da bi bil pritožnik
ob vrnitvi v izvorno državo zaradi mladoletnosti in odsotnosti
družinskih članov v izvorni državi soočen z utemeljenim tveganjem, da bi utrpel mučenje ali nečloveško ali poniževalno
ravnanje ali kazen (druga alineja 28. člena ZMZ). Zato pristojni
organ v postopku priznanja subsidiarne zaščite ni presojal, ali
so izpolnjeni tudi pogoji na podlagi tretje alineje 28. člena ZMZ
(resna in individualna grožnja za življenje ali osebnost civilista
38 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05,
U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS
XVII, 79).
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zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali
notranjega oboroženega spopada).
55. V postopku za podaljšanje subsidiarne zaščite je pritožnik potrebo po subsidiarni zaščiti utemeljeval z razmerami
v izvorni državi, zaradi katerih bi bil lahko soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo iz druge in tretje alineje
28. člena ZMZ.
56. Pristojni organ je v odločbi navedel, da mora na podlagi prvega odstavka 106. člena ZMZ v postopku o podaljšanju
subsidiarne zaščite presojati le tiste razloge, zaradi katerih je
bila subsidiarna zaščita priznana. Tudi Upravno in Vrhovno
sodišče sta potrdili tako stališče upravnega organa.
57. Pristojni organ je v postopku podaljšanja subsidiarne
zaščite preveril obstoj okoliščin, ki so bile razlog za priznanje
subsidiarne zaščite na podlagi druge alineje 28. člena ZMZ (pritožnikovo starost in družinske razmere v povezavi z dejanskim
stanjem v izvorni državi). Presodil je, da so prenehale tiste okoliščine, ki jih je pristojni organ štel za odločilni razlog za priznanje subsidiarne zaščite. V nadaljevanju postopka pa je, kljub
stališču, da ni dolžan presojati vseh razlogov, ki jih je v prošnji
za priznanje subsidiarne zaščite navedel pritožnik, presojal
še, ali obstaja utemeljen razlog, da bi bil pritožnik ob vrnitvi v
izvorno državo soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno
in individualno grožnjo za življenje ali osebnost civilista zaradi
samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega spopada (tretja alineja 28. člena ZMZ). Tudi Upravno in
Vrhovno sodišče sta vsebinsko presodili pritožnikove ugovore,
s katerimi je nasprotoval odločitvi pristojnega organa, da niso
podane okoliščine, ki bi utemeljevale podaljšanje subsidiarne
zaščite zaradi razmer v izvorni državi, zaradi katerih bi bil lahko
soočen z utemeljenim tveganjem za nastanek resne škode iz
tretje alineje 28. člena ZMZ.
58. Vendar pa pritožniku zaradi protiustavne zakonske
določbe v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite ni bilo
omogočeno, da bi lahko navedel tudi okoliščine, ki so nastale
po izdaji odločbe o priznanju subsidiarne zaščite.39 Pristojni
organ tako ni presojal vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na
njegovo oceno, da vrnitev posameznika v izvorno državo ne bo
povzročila ogroženosti njegovega življenja ali svobode oziroma
izpostavljenosti mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu
ravnanju.40 Ker tudi odločitvi Upravnega in Vrhovnega sodišča
temeljita na prvem odstavku 106. člena ZMZ, ki omejuje presojo pristojnega organa v postopku podaljšanja subsidiarne
zaščite le na presojo okoliščin, ki so bile razlog za priznanje
subsidiarne zaščite in za katero je Ustavno sodišče presodilo,
da ni v skladu z 18. členom Ustave, je Ustavno sodišče ugodilo
tudi ustavni pritožbi.
59. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka
59. člena ZUstS izpodbijani sodni odločbi razveljavilo in vrnilo zadevo v novo odločanje Upravnemu sodišču (3. točka
izreka). Upravno sodišče pri novem odločanju ne bo smelo
uporabiti razveljavljenega dela prvega odstavka 106. člena
ZMZ.41
39 Pritožnik je lahko prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite vložil na obrazcu, ki ne omogoča navajanja razlogov, ki bi nastali po izdaji odločbe o priznanju subsidiarne zaščite. Iz zapisnika
osebnega razgovora s pritožnikom št. 2142-276/2009/29 (1312-14)
z dne 13. 12. 2013 izhaja, da je uradna oseba pritožniku pojasnila,
da bo opravila osebni razgovor le v okviru razlogov, podanih v prošnji za mednarodno zaščito, na podlagi katere je že bila priznana
subsidiarna zaščita.
40 Ureditev ZMZ temelji na načelu, po katerem je dolžan
prošnjo za mednarodno zaščito utemeljiti prosilec. Posameznik je
dolžan tudi v postopku podaljšanja subsidiarne zaščite navesti vsa
dejstva in okoliščine, s katerimi dokazuje, da obstaja utemeljen
razlog, da bi bil ob vrnitvi v izvorno državo soočen z utemeljenim
tveganjem, da utrpi resno škodo.
41 V skladu z 38. členom ZMZ-D se vsi postopki, začeti po
Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 − uradno
prečiščeno besedilo in 83/12), nadaljujejo in končajo po določbah
tega zakona.
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60. Ker je bilo treba izpodbijani sodbi razveljaviti zaradi
kršitve 18. člena Ustave, Ustavno sodišče drugih zatrjevanih
kršitev človekovih pravic ni presojalo.
C.
61. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena, prvega odstavka 59. člena in tretjega odstavka
25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10
in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

3268.

Odločba o ugotovitvi, da je bil 204. člen
Zakona o obligacijskih razmerjih v neskladju
z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča

Številka: U-I-88/15-9
Up-684/12-32
Datum: 15. 10. 2015

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Marte Pucko, Matjaža Pucka in Damirja Pucka, vsi Murska
Sobota, ki jih zastopa Jože Korpič, odvetnik v Murski Soboti, in
v postopku za oceno ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega
sodišča, na seji 15. oktobra 2015

o d l o č i l o:
1. Člen 204 Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list
SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) je bil v neskladju z Ustavo.
2. Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 643/2008 z dne
19. marca 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu
sodišču v nov postopek.

Obrazložitev
A.
1. V pravdnem postopku je sodišče prve stopnje toženi stranki (Republiki Sloveniji) naložilo obveznost, da tožniku
plača 12.518,78 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo s
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 1. 2002 do
plačila. Zoper prvostopenjsko sodbo je tožena stranka vložila
pritožbo. Tožnik je med pritožbenim postopkom (15. 12. 2007)
umrl. Višje sodišče je presodilo, da njegova smrt v pritožbenem
postopku na odločitev nima vpliva. Tožnik je bil namreč v času
zadnje glavne obravnave še živ, sodišče prve stopnje pa je
o odškodnini za nepremoženjsko škodo odločilo na podlagi
okoliščin, ki so bile podane ob zaključku glavne obravnave.
Višje sodišče je zato pritožbeni preizkus pravilnosti sodbe sodišča prve stopnje opravilo po stanju na dan izdaje te sodbe.
Pritožbo tožene stranke je zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča
prve stopnje.
2. Ob odločanju o reviziji tožene stranke je Vrhovno sodišče sklenilo, da se reviziji ugodi in se sodba sodišča druge
stopnje glede odločitve o odškodnini za nepremoženjsko škodo
spremeni tako, da se pritožba zavrže. Ta odločitev temelji na
stališču, da terjatev za nepremoženjsko škodo svojo osebno
naravo izgubi šele s priznanjem s pravnomočno sodbo (ali
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pisnim sporazumom). To pomeni, da terjatev v trenutku smrti
tožnika – med pritožbenim postopkom – na dediče ni mogla
preiti in je ugasnila, posledično pa dediči tudi niso mogli vstopiti
v procesni položaj zapustnika.
3. Pritožniki (dediči tožnika) zatrjujejo kršitev pravic iz
14. in 22. člena ter kršitev 2. člena Ustave. Nasprotujejo stališčem Vrhovnega sodišča, na katerih temelji izpodbijani sklep.
Menijo, da jih razlaga Vrhovnega sodišča postavlja v neenakopraven položaj z drugimi upniki. Zatrjujejo, da stališče sodne
prakse, ki zelo ozko razlaga 204. člen Zakona o obligacijskih
razmerjih (v nadaljevanju ZOR) oziroma sedaj veljavni 184. člen
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ), ni prilagojeno trenutnim
družbenim razmeram ter pravni negotovosti, ki jo povzročajo
dolgotrajni sodni postopki. Kot zatrjujejo pritožniki, je navedeno
stališče sodne prakse arbitrarno, še zlasti upoštevajoč dolgotrajnost sodnih postopkov, v katerih tožniki, ki uveljavljajo plačilo
odškodnine za nepremoženjsko škodo, še pred pravnomočnim
koncem postopka umrejo. Navedeno stališče naj bi bilo tudi
v nasprotju z namenom zakonodajalca. Zato se pritožniki zavzemajo za spremembo tega stališča, in sicer tako, da bi bila
odškodninska terjatev za nepremoženjsko škodo podedljiva, če
je bilo o njej odločeno na podlagi stanja ob koncu glavne obravnave, ko je bil tožnik še živ (torej z nepravnomočno sodbo).
Pritožniki podrejeno predlagajo, naj Ustavno sodišče ugotovi
protiustavnost 204. člena ZOR oziroma 184. člena OZ.
4. Ustavno sodišče je sklenilo, da ustavno pritožbo sprejme v obravnavo. Sklenilo je tudi, da začne postopek za oceno
ustavnosti 204. člena ZOR (drugi odstavek 59. člena Zakona o
Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
5. Ustavna pritožba in sklep o začetku postopka za oceno
ustavnosti 204. člena ZOR sta bila predložena nasprotnemu
udeležencu v pravdi, tj. Republiki Sloveniji. V odgovoru Republika Slovenija navaja, da je mogoča ustavnoskladna razlaga
izpodbijane ureditve. Meni, da je 204. člen ZOR treba razlagati
skladno s procesnopravnimi pravili o časovnih mejah pravnomočnosti. Zato je treba, kot navaja, šteti, da smrt oškodovanca
oziroma tožnika po izdaji prvostopenjske sodbe nima vpliva
na pravilnost izpodbijane sodbe, saj gre za okoliščino, nastalo
izven časovnih mej pravnomočnosti. Zato tudi, kot meni nasprotna udeleženka, ne more biti upošteven pomislek, da so
lahko stranke zaradi različne dolžine postopkov pred sodišči
druge stopnje v bistveno različnem položaju glede podedljivosti terjatve. Republika Slovenija opozarja še, da je istovrstna
zadeva v presoji pred Vrhovnim sodiščem in da je zato mogoče
pričakovati, da bo Vrhovno sodišče sodno prakso poenotilo in
da zato tudi očitek o neenakosti pred zakonom s tega vidika
ne more biti utemeljen.
6. Odgovor na pritožbo je bil predložen pritožnikom. Navajajo, da je Vrhovno sodišče glede spornega vprašanja stališče sprejelo že v njihovi zadevi, zadeva, na katero se sklicuje
nasprotna udeleženka, pa je tej vsebinsko enaka. Opozarjajo
še, da je v času po uveljavitvi ZOR prišlo do spremembe v poslovanju sodišč zaradi uvedbe sodnih počitnic. Zato so postopki
pred sodišči druge stopnje nujno daljši, kot so bili v času, ko
je bila obravnavana ureditev sprejeta. Vztrajajo pri navedbah
v ustavni pritožbi.
7. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo in sklep o začetku
postopka za presojo ustavnosti vročilo Državnemu zboru in mu
omogočilo, da na vprašanja glede začetka postopka za oceno
ustavnosti odgovori, česar pa Državni zbor ni storil.
B. – I.
Pravni interes pritožnikov
8. Pritožniki (dediči prvotnega tožnika) vlagajo ustavno
pritožbo zoper sklep, s katerim je Vrhovno sodišče zavrglo
revizijo nasprotne stranke (toženca). Na prvi pogled se zdi, da
to ni odločba, ki bi lahko prizadela pravni položaj pritožnikov,
saj je zanje ugodna (pripeljala je namreč le do tega, da je bila
pritožba tožencev zoper obsodilno sodbo sodišča prve stopnje
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zavržena). Vendar ni tako. Vrhovno sodišče je utemeljilo, da je
pritožbo tožencev treba zavreči, ker jim (povedano poenostavljeno) sodba sodišča prve stopnje sploh ne more škoditi. Sodba sodišča prve stopnje se namreč glasi na prvotnega tožnika,
ta pa je med pritožbenim postopkom umrl. Ta sodba dedičem
tožnika ne more dati pravic, saj gre za nepodedljive pravice.
»Dediči« tožnika sploh niso vstopili v njegov procesni položaj in
tudi ne morejo uveljavljati pravic, ki jih je prvostopenjska sodba
priznala tožniku, saj teh pravic niso podedovali. Ker odločitev
Vrhovnega sodišča v bistvu pomeni, da se pritožniki ne morejo
sklicevati na sodbo sodišča prve in druge stopnje in da ne morejo uveljavljati pravic, ki jih je ta sodba priznala tožniku, imajo
pritožniki pravni interes, da se izpodbijani sklep Vrhovnega
sodišča razveljavi. Na pravni interes pritožnikov tudi ne vpliva
okoliščina, da v sklepu Vrhovnega sodišča sploh niso navedeni
kot stranke postopka. Vrhovno sodišče navaja le, da gre za
»pravdno zadevo tožeče stranke: Rudolf Pucko« (torej prvotni
tožnik). Vendar je okoliščina, da pritožniki niso navedeni kot
stranke revizijskega postopka, zgolj posledica zanje neugodnega pravnega stališča, da niso prevzeli niti materialnopravnega
niti procesnopravnega položaja umrlega prvotnega tožnika.
B.– II.
Ocena ustavnosti zakona
9. Skladno z drugim odstavkom 59. člena ZUstS Ustavno sodišče začne postopek za oceno ustavnosti zakona, na
katerem temelji izpodbijani posamični akt, če Ustavno sodišče
oceni, da bi bil lahko zakon protiustaven. V obravnavani zadevi
je Ustavno sodišče ugotovilo, da gre za tak primer. Odločitev
Vrhovnega sodišča namreč temelji na 204. členu ZOR, ta določba pa bi, glede na argumente v ustavni pritožbi, lahko bila
protiustavna.
10. Člen 204 ZOR se ne uporablja več. Uporabljati se je
prenehal z dnem uveljavitve OZ (drugi odstavek 1061. člena
OZ). Vendar to ni ovira za oceno ustavnosti tega zakona. Po
prvem odstavku 47. člena ZUstS v primeru, če se z zahtevo ali
s pobudo izpodbija predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, ki v času vložitve zahteve ali pobude ne velja
več, niso pa bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti, Ustavno sodišče odloči o njegovi
ustavnosti oziroma zakonitosti. Ker je bil v sodni odločbi, ki jo
pritožnik izpodbija z ustavno pritožbo, uporabljen ZOR, gre v
obravnavani zadevi za tak primer.
11. Člen 204 ZOR je identičen sedaj veljavnemu 184. členu OZ. Vendar ustavnosti te določbe OZ Ustavno sodišče v
tej zadevi ne presoja, ker pritožniki za oceno njene ustavnosti
nimajo pravnega interesa.
12. Odločitev Vrhovnega sodišča temelji na pravnem stališču, da je terjatev za nepremoženjsko škodo strogo osebne narave in da to svojo naravo izgubi šele s priznanjem s
pravnomočno sodbo (ali pisnim sporazumom). Šele tedaj se
ta terjatev, ki zasleduje namen satisfakcije (pravičnega zadoščenja), spremeni v pravo premoženjsko vrednost in se zato
lahko prenese na dediče. Takšno razumevanje (ne)podedljivosti terjatve iz naslova nepremoženjske škode je bilo sprejeto
v 204. členu ZOR, ki je v prvem odstavku določal: »Terjatev
za povrnitev nepremoženjske škode preide na dediče samo,
če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom.« Skladno s tem je v drugem odstavku določena še
naslednja omejitev: »Pod enakimi pogoji je lahko ta terjatev
predmet odstopa, pobota in izvršbe.« Če oškodovanec umre
pred pravnomočnostjo sodbe v pravdnem postopku, terjatev za
premoženjsko škodo ne spada v zapuščino, njegovi (siceršnji)
dediči zato ne morejo vstopiti niti v oškodovančev materialnopravni niti v njegov procesni položaj.
13. Ni dvoma, da je ustavno sprejemljivo stališče, da je
terjatev za povračilo nepremoženjske škode, glede na svoj
namen, strogo osebne narave. V izhodišču tudi po presoji
Ustavnega sodišča drži stališče Vrhovnega sodišča, da je zakonodajalčevi presoji prepuščeno, ali in kdaj osebna pravica,
kot je to pravica zahtevati povračilo nepremoženjske škode,
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izgubi osebno naravo. To ne more biti vprašanje ustavnosti z
vidika pravice do zasebne lastnine ali pravice do dedovanja po
33. členu Ustave. To pa posledično pomeni, da je zakonodajalčevi presoji praviloma prepuščena tudi odločitev, pod katerimi
pogoji je ta terjatev podedljiva. To je v skladu s 67. členom
Ustave, po katerem način in pogoje dedovanja določa zakon.
Ne gre za vprašanje, ki bi spadalo v ustavno varovano jedro
pravice do dedovanja po 33. členu Ustave.
14. Drugo, samostojno vprašanje pa je, ali je sporna ureditev v skladu z načelom enakosti pred zakonom po drugem
odstavku 14. člena Ustave. V skladu z ustaljeno ustavnosodno
presojo načelo enakosti pred zakonom zahteva, da je treba
bistveno enaka dejanska stanja obravnavati enako. Če se taka
stanja obravnavajo različno, pa mora za razlikovanje obstajati
razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari (glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-85/14 z dne 10. 7. 2014, Uradni
list RS, št. 58/14).
15. Zakonska ureditev, da je terjatev za povračilo nepremoženjske škode vezana na trenutek pravnomočnosti sodbe,
s katero je oškodovancu prisojena denarna odškodnina, lahko
pripelje do razlikovanja med položaji dedičev glede na okoliščino trajanja sodnega postopka. Čeprav sta namreč dva
oškodovanca izrazila voljo (bodisi že z izvensodnim dejanjem
bodisi z vložitvijo tožbe), da glede sicer strogo osebne škode
uveljavljata zahtevek za plačilo denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo v istem trenutku, in čeprav je tudi škoda morda nastala istočasno, bo lahko prišlo do razlikovanja položaja
dedičev glede na okoliščino, ali je oškodovanec umrl že med
pravdo ali šele po pravnomočnosti sodbe, s katero je prisojena
odškodnina. Obravnavana ureditev (ne)podedljivosti terjatev za
plačilo nepremoženjske škode torej učinkuje tako, da so dediči
oškodovancev, ki so utrpeli nepremoženjsko škodo, lahko v
bistveno različnem položaju, odvisno od okoliščine, ali oškodovanec umre v času trajanja pravdnega postopka za plačilo
odškodnine, in ne glede na to, da so bili pred tem položaji enaki. Ustavno sodišče mora zato najprej oceniti, ali okoliščina, da
so oškodovanci utrpeli škodo v istem času in da so v istem času
izrazili voljo (ali celo vložili tožbo), da zaradi utrpljene osebne
škode dobijo denarno odškodnino, zadošča za sklep, da gre za
istovrstnost položajev tudi glede vprašanja podedljivosti terjatev. Šele če je odgovor na to vprašanje pozitiven in če torej gre
za enake položaje, pa mora Ustavno sodišče še oceniti, ali za
razlikovanje glede (ne)podedljivosti odškodninskega zahtevka,
ki je pogojeno s smrtjo oškodovanca med tekom pravdnega
postopka, v katerem je oškodovanec uveljavljal odškodninski
zahtevek, obstaja razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari.
16. Iz Ustave sicer ne izhaja, da je razlikovanje med
pravnim položajem določenih oseb glede na trenutek, kdaj je v
njihovi zadevi prišlo do pravnomočne sodbe, splošno ustavno
nedopustno. Samo po sebi namreč okoliščina, kdaj je v nekem
postopku prišlo do pravnomočnosti, nič bolj ali nič manj ne
utemeljuje sklepa o bistveni podobnosti položajev kot na primer
okoliščina, kdaj je v postopku prišlo do izdaje odločbe na prvi
stopnji ali pa do vložitve tožbe.1 Praviloma torej velja, da je
vprašanje, na kateri trenutek v teku pravde bo zakonodajalec
vezal nastop določenih pravnih posledic, stvar primernosti zakonske ureditve, v kar Ustavno sodišče ne more posegati.2
17. Vendar pa je treba upoštevati posebnost obravnavanega položaja oziroma naravo nepremoženjske škode. Škode,
ki se izraža v trpljenju oškodovanca (duševne ali telesne bo1 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-21/02 z dne 12. 9.
2002 (Uradni list RS, št. 83/02, in OdlUS XI, 166).
2 Navedeno se nanaša na presojo enakosti pred zakonom
po drugem odstavku 14. člena Ustave. Seveda ni izključeno, da
iz kakšne druge človekove pravice, na primer pravice do učinkovitega sodnega varstva, izhaja, da mora zakon določene pravne
učinke vezati na samo vložitev tožbe oziroma začetek ustreznega
postopka (na primer vprašanje presoje pravočasnosti vloge) ter s
tem preprečiti, da bi upravičenec izgubil določeno pravico, ki jo je
v trenutku začetka postopka imel, zgolj zaradi okoliščin, na katere
sam nima vpliva (trajanje postopka).
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lečine zaradi posega v določene pravno zavarovane dobrine,
strah ali, skladno s posebnimi zakoni, druge neugodnosti),
ni mogoče neposredno odpraviti z vrnitvijo v prejšnje stanje.
Za nepremoženjsko škodo sodišče prisodi pravično denarno
odškodnino. Namen odškodnine je v tem primeru zadoščenje.
Nepremoženjska škoda je strogo osebne narave, saj neposredno prizadene strogo osebne dobrine oškodovanca. Vendar pa
se odškodnina, do katere ima oškodovanec pravico, izraža v
premoženjski vrednosti. Vprašanje torej je, kdaj se odškodninska terjatev pri omenjenih strogo osebnih škodah v zadostni
meri materializira, tako da jo je mogoče šteti za premoženjsko
– s tem pa po naravi stvari tudi podedljivo – vrednost.3 Ker
gre za osebno škodo, je za sklep o bistveni enakosti položajev
treba upoštevati okoliščine, ki se nanašajo na oškodovanca.
Za oceno enakosti položajev glede vprašanja, ali se strogo
osebna terjatev pretvori v premoženjsko vrednost (in s tem
postane podedljiva), so torej upoštevne okoliščine, ki izvirajo
iz voljnega ravnanja oškodovanca. To velja tako za primerjavo
položaja oškodovancev kot tudi v primeru, če je zaradi smrti
oškodovanca treba primerjati položaj njihovih dedičev. Če pride
do smrti oškodovanca, je zato treba šteti, da morajo biti tudi za
sklep o enakosti položajev dedičev bistvene okoliščine glede
tega, kdaj je zapustnik utrpel nepremoženjsko škodo in kdaj
je na ustrezen način izrazil voljo, da zadoščenje dobi v obliki
denarne odškodnine, in je s tem odškodninska terjatev izgubila
svojo strogo osebno naravo.
18. Navedeno utemeljuje sklep, da je treba šteti, da so dediči oškodovancev, ki so v istem času utrpeli nepremoženjsko
škodo in v istem času tudi izrazili voljo, da za utrpljeno škodo
dobijo zadoščenje v obliki denarne odškodnine, v bistveno
enakem položaju. Zakonska ureditev, ki podedljivost terjatev
za plačilo nepremoženjske škode veže na trenutek pravnomočnosti sodbe, s katero je oškodovancu prisojena denarna
odškodnina, zato enake položaje obravnava neenako. Pri tem
je treba upoštevati, da ni dovolj, da se enakost obravnave
zagotovi formalno v zakonu, pač pa je treba zagotoviti tudi, da
zakonska ureditev ne povzroča dejanskega diskriminacijskega
učinka. V nasprotnem primeru je enaka obravnava namreč
zagotovljena zgolj navidezno. Ni dvoma, da je povzročena
neenakost bistvena, saj se ustvarjeno razlikovanje ne nanaša
zgolj na kakšne posredne pravne učinke, pač pa neposredno
na sam obstoj premoženjske pravice – vprašanje, ali je terjatev
zapustnika prešla na dediča. Ustavno sodišče mora zato, kot
je pojasnjeno v 14. točki te obrazložitve, oceniti, ali za to razlikovanje obstaja razumen in iz narave stvari izhajajoč razlog.
19. Pri tem je treba najprej pojasniti, da obveznost povračila škode nastane že s tem, ko je škoda storjena (prim.
131. člen OZ). Zato položaj ni enak kot v primerih, ko šele
konstitutivna (oblikovalna) odločba pristojnega organa ustvari
pravico stranke oziroma obveznost zavezanca. S tega vidika
zato iz narave stvari ne izhaja, da bi se podedljivost terjatve
morala vezati šele na pravnomočnost sodbe, s katero je prisojena odškodnina.
20. Drugo vprašanje pa je, ali morda takšna zahteva izhaja
iz strogo osebne narave nepremoženjske škode in iz tega, da
pravica do denarne odškodnine za takšno škodo nujno predpostavlja, da se strogo osebna terjatev v določenem trenutku
pretvori v premoženjsko. Vendar slednje omogoča le sklep, da
sme zakonodajalec tudi podedljivost terjatve za plačilo denarne odškodnine za povračilo nepremoženjske škode vezati na
določen kasnejši trenutek, ne že na trenutek nastanka škode.
Tudi s tega vidika iz narave stvari ne izhaja, da bi ta kasnejši tre3 V teoriji o tem S. Cigoj, Odškodninsko pravo Jugoslavije,
Ljubljana 1972, str. 476 in nasl., S. Goljar, Podedljivost zahtevkov
iz nematerialne škode, Pravnik, št. 1–3 (1970), str. 40 in nasl.,
M. Ovčak Kos, Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske
škode in procesnopravne dileme, Pravnik, št. 11–12 (2012), str. 149
in nasl., L. Koman Perenič, Prehod zahtevkov iz nepremoženjske
škode, Pravnik, št. 7–9 (1977), str. 707, M. Ostruh, Nepodedljiva
odškodninska terjatev – zapleti v postopku, Podjetje in delo, št. 1
(2006), str. 150.
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nutek moral biti vezan prav na pravnomočnost sodbe, s katero
se oškodovancu prisodi denarna odškodnina. Pravnomočnost
sodne odločbe je sicer pomembna pravna kategorija, ki jo
posebej poudarja tudi 158. člen Ustave, vendar to ne pomeni,
da je lahko odločilna tudi za vprašanje urejanja podedljivosti
pravic. Nasprotno, če je škoda osebna in je odškodninska terjatev osebne narave, potem iz narave stvari kvečjemu izhaja,
da so tudi glede vprašanja, ali se strogo osebna narava terjatve
pretvori v premoženjsko (in s tem podedljivo), bistveni izražena
volja in ravnanja oškodovanca. Zakonodajalec je s sprejetjem
204. člena ZOR potrdil, da tudi terjatve za plačilo nepremoženjske škode pridobijo premoženjsko naravo in s tem postanejo
podedljive; ali bodo postale takšne, pa je odvisno predvsem od
volje samega oškodovanca. Ureditev v 204. členu ZOR lahko
povzroči, da bo obravnavanje dedičev oškodovancev, ki so bili
vsi v izhodišču v enakem položaju (z vložitvijo tožbe so izrazili
voljo, da zaradi nepremoženjske škode dobijo pravično denarno
odškodnino), nato odvisno od dogodkov in ravnanj, ki so povsem ali vsaj pretežno izvzeti tudi iz sfere samega oškodovanca.
Trajanje sodnih postopkov je pogosto odvisno od okoliščin, na
katere stranka ne more vplivati; z vidika dedičev je torej možnost
dedovanja odvisna od okoliščin, ki so z njihovega vidika, pa tudi
z vidika samega oškodovanca in škodnega dogodka, iz katerega izvira spor, povsem nepredvidljive in naključne (kot na primer
okoliščina, ali je pri določenem sodišču zadeva prišla prej na
vrsto; ali je prišlo do težav pri vročanju tožbe; ali se je toženec
zoper prvostopenjsko sodbo pritožil; ali je v pritožbenem postopku kdaj prišlo do razveljavitve sodbe in vrnitve sodišču prve
stopnje v nov postopek).4 Še posebej problematično pa je, da
ureditev v 204. členu ZOR v praktični posledici povzroči, da je
podedljivost terjatev za povračilo nepremoženjske škode na trenutek pravnomočnega zaključka pravdnega postopka še najbolj
odvisna od ravnanj nasprotne stranke, torej zavezanca oziroma
povzročitelja škode. Če namreč zavezanec odškodnino na zahtevo oškodovanca prostovoljno plača ali če se z oškodovancem
izvensodno dogovori (na primer s poravnavo ali s priznanjem
dolga), so dediči, če pride do smrti oškodovanca, varovani. Niso
pa varovani v primeru, ko povzročitelj škode ravna še posebej
nedopustno, torej ne le, da je najprej protipravno povzročil
škodo, pač pa nato, kljub utemeljeni zahtevi oškodovanca, ni
odškodnine niti plačal niti se izvensodno sporazumel za plačilo
odškodnine. Da je odvisnost obstoja (in podedljivosti) terjatve za
nepremoženjsko škodo odvisna od trajanja sodnega postopka,
pa lahko še bolj poslabša položaj upravičenca (najprej oškodovanca, in če ta umre, njegovih dedičev), saj je realna nevarnost,
da nekateri toženci prav zaradi te ureditve uporabljajo sredstva
oziroma v postopku delujejo tako, da bi čim bolj otežiti cilj, da
se pravdni postopek izvede učinkovito in brez nepotrebnega
odlašanja. Ureditev je s tem v nasprotju z načeloma, da mora
pravna ureditev čim bolj spodbujati prostovoljno izpolnjevanje
obveznosti in da mora tudi čim bolj spodbujati, da tudi stranke
v sodnih postopkih čim bolj prispevajo k njihovi učinkovitosti.
Za takšno ureditev ni mogoče reči, da pomeni razumno in iz
narave stvari izhajajoče neenako obravnavanje enakih položajev. Argument nasprotne udeleženke, da bi v 204. členu ZOR
podedljivost terjatve lahko vezali na zaključek postopka pred
sodiščem prve stopnje (in torej dedičem oškodovanca ne bi šlo
v škodo, če bi ta umrl v času pritožbenega postopka), navedene
protiustavnosti ne rešuje. V ničemer namreč ne vpliva na podane argumente, ki se nanašajo na ravnanje oškodovanca na eni
4 S podobno problematiko se je Ustavno sodišče ukvarjalo že
v odločbi št. Up-492/11 z dne 9. 5. 2013 (Uradni list RS, št. 47/13),
kjer je izreklo: »Kršitev načela enakosti je med drugim podana,
če Upravno sodišče prehodno določbo zakona, ki ureja davčno
oprostitev, razlaga tako, da kot odločilno okoliščino upošteva čas
pravnomočnega končanja zapuščinskega postopka, ne pa trenutka
zapustnikove smrti. S tem je posamezne naslovnike davčne oprostitve iz 153. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) razlikovalo glede
na to, koliko časa je trajal zapuščinski postopek. To pa ni stvaren in
razumen razlog, ki bi dovoljeval različno obravnavo upravičencev
do oprostitve, ki jim je zakonodajalec namenil enako ureditev.«
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ter storilca na drugi strani pred pravdo in med postopkom pred
sodiščem prve stopnje.
21. Oceniti je treba še, ali je to razlikovanje med bistveno
podobnimi položaji pogojeno s kakšnimi drugimi nujnimi razlogi;
torej, ali zakonodajalec zaradi narave pravnega razmerja kakšne
druge možnosti, kot vezati podedljivost teh terjatev na trenutek
pravnomočnosti sodbe, sploh ni imel. V določenih primerih je
namreč po naravi stvari nujno, da dediči ne morejo vstopiti v zapustnikov materialnopravni in posledično tudi ne procesnopravni
položaj. Vendar je odgovor na to vprašanje negativen. Ureditev,
ki je sprejeta v ZOR (in sedaj OZ) in ki veže podedljivost na pravnomočnost obsodilne sodbe, gotovo ni edina možnost. Nepremoženjska škoda je osebne narave, sankcija za to škodo – denarna
odškodnina – pa pomeni premoženjsko vrednost. Prenosljivost
in podedljivost te terjatve zato nista nemogoči. Zato je mogoče
podedljivost obravnavanih terjatev vezati tudi na primer na trenutek, ko je oškodovanec navzven in nedvomno izrazil voljo, da mu
povzročitelj dolguje določen denarni znesek kot odškodnino za
pretrpljeno nepremoženjsko škodo, ali ko je za uveljavitev tega
zahtevka vložil tožbo. Tudi primerjalnopravni pregled pokaže, da je
vezanost podedljivosti terjatve iz naslova nepremoženjske škode
v svetu bolj izjema kot pravilo.5 Ustavno sodišče se ne more izrekati o tem, ali naj bo pri tem odločilen trenutek, ko je oškodovanec
voljo za uveljavljanje denarne odškodnine izrazil izvensodno (z
naslovitvijo zahtevka za povračilo škode na storilca ali zavarovalnico ali kako drugače), ali trenutek, ko je vložil tožbo pred
sodiščem. To je stvar primernosti zakonske ureditve in je s tem
pridržana zakonodajalcu. Za Ustavno sodišče zadošča ocena, da
bi zakonodajalec dedovanje terjatev za povračilo nepremoženjske
škode lahko uredil na tak način, da ne bi povzročil neenakega
obravnavanja v bistvenem enakih položajev.
22. Glede na pojasnjeno je ureditev v 204. členu ZOR zato,
ker različno obravnava dediče oškodovancev, ki so v bistveno
enakem položaju, za to razlikovanje pa ni razumnega in iz narave stvari izhajajočega razloga, neskladna z ustavno pravico do
enakosti pred zakonom po drugem odstavku 14. člena Ustave.
23. Ker se izpodbijana določba ZOR več ne uporablja, je
Ustavno sodišče ne more razveljaviti. Zadošča ugotovitev, da
je bila iz razlogov, navedenih v tej odločbi, neskladna z Ustavo
(1. točka izreka).
B.– III.
Odločitev o ustavni pritožbi
24. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča. Sodišče je odločitev oprlo na 204. člen ZOR,
torej na določbo, ki je – kot izhaja iz obrazložitve te odločbe
– v neskladju s pravico do enakosti pred zakonom po drugem
odstavku 14. člena Ustave. S tem je tudi Vrhovno sodišče
kršilo omenjeno človekovo pravico. Zato je Ustavno sodišče
sklep Vrhovnega sodišča razveljavilo (2. točka izreka). Ob
ponovnem odločanju o reviziji nasprotnega udeleženca bo
Vrhovno sodišče moralo šteti, da so dediči tožnika vstopili v
njegov materialnopravni in procesnopravni položaj, ter o reviziji
odločiti skladno s tem.
C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka
Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka
Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
Glej npr. S. Cigoj, nav. delo, S. Goljar, nav. delo, str. 48,
M. Ovčak Kos, nav. delo, str. 886. Omeniti velja, da so vedno bolj
pogoste ureditve, v katerih se za podedljivost ne zahteva niti vložitev tožbe, na primer Par. 253 nemškega Državljanskega zakonika
(Bürgerliches Gesetzbuch) od novele iz leta 1990.
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Odločba o delni razveljavitvi drugega
odstavka 96. člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih

Številka: U-I-251/14-14
Datum: 21. 10. 2015

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo A. B., C., ki ga zastopa mag. Igor Grošelj,
odvetnik v Zagorju ob Savi, na seji 21. oktobra 2015

o d l o č i l o:
V drugem odstavku 96. člena Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) se razveljavi besedilo »vendar najkasneje pet
let po rojstvu otroka«.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik vlaga pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti drugega odstavka 96. člena Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) v delu, ki
pravico moža, da sodno izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je
rodila njegova žena v zakonski zvezi ali pred pretekom tristo
dni od prenehanja zakonske zveze, ker misli, da ni njegov oče,
časovno omejuje s prekluzivnim rokom za vložitev tožbe, ki se
izteče pet let po rojstvu otroka.1 Pobudnik zatrjuje, da zaradi
poteka navedenega roka ne more izpodbijati očetovstva starejše hčerke. Izpodbijani del drugega odstavka 96. člena ZZZDR
naj bi nesorazmerno posegal v človekovo pravico do osebnega
dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) in v človekovo pravico do varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen
Ustave). Interes domnevnega očeta, ki ni biološki oče, da
izpodbije pravno veljavno starševsko razmerje tudi po preteku
petletnega objektivnega roka, bi po mnenju pobudnika moral
pretehtati nad interesi pravne varnosti in varovanja trajnosti
obstoječih družinskopravnih razmerij. Pobudnik meni, da mu
Ustava daje pravico do poznavanja identitete svojih naravnih
otrok, kakor tudi pravico, da ukine pravno vez med seboj in
otrokom, ki ne ustreza realnosti. Drugi odstavek 96. člena
ZZZDR naj ne bi upošteval, da lahko domnevni očetje izvejo
za okoliščine, ki utemeljujejo dvom o očetovstvu, šele po preteku petletnega roka. Pobudnik opozarja, da samo upravičenje
vložiti tožbo še ne pomeni spremembe obstoječih pravnih in
dejanskih razmerij, saj se to zgodi le, če je izpodbijanje očetovstva uspešno.
2. Po mnenju pobudnika ni ustavnopravnih razlogov, da
se ohranjajo v veljavi pravni akti in zakonske domneve, ki niso
skladni z biološkimi dejstvi, ki jih je mogoče zanesljivo ugotoviti
šele v dokaznem postopku na podlagi tožbe za izpodbijanje
očetovstva. Pobudnik navaja, da sam ni imel vpliva na to, kdaj
mu bodo razkrita dejstva, ki zanikajo njegovo očetovstvo. Zato
naj bi bil strogi in rigidni petletni prekluzivni rok za vložitev
tožbe za izpodbijanje očetovstva, katerega začetek je navezan na objektivno dejstvo rojstva otroka, ustavno nedopusten.
Pobudnik se zavzema za to, da bi izpodbojni rok začel teči
s trenutkom, ko je domnevni oče izvedel za okoliščine, ki
utemeljujejo dvom o skladnosti pravne domneve z biološko
1 Ustavno sodišče v nadaljevanju te odločbe moškega, ki se
šteje za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo
dni po prenehanju zakonske zveze, ker je (bil) mož otrokove matere, imenuje domnevni oče. Pravno priznano očetovstvo takega
moškega namreč sloni na časovno omejeni izpodbojni domnevi iz
86. člena ZZZDR.
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realnostjo. Izpodbijana zakonska določba naj bi omogočala
materam, da domnevnim očetom kadarkoli po poteku roka
brez pravnih posledic razkrijejo okoliščine, ki kažejo na to, da
formalni očetovski status ne ustreza resničnosti. Nezmožnost
razjasnitve stanja stvari glede lastnega potomstva naj bi za
pobudnika pomenila hudo breme, ponižanje in negotovost,
hkrati naj bi očetovstvo pomenilo pravne obveznosti. Pobudnik meni, da tudi načelo prednostnega upoštevanja pravic in
koristi otrok kaže v smer nesorazmernosti drugega odstavka
96. člena ZZZDR v izpodbijanem delu. Tudi vrhovni interes
otroka naj bi namreč bil v poznavanju dejanske identitete in izvora. Po prepričanju pobudnika njegovim argumentom pritrjuje
tudi napredek medicinske znanosti, ki omogoča ugotavljanje
sorodstvenih razmerjih z veliko gotovostjo. Pobudnik navaja
še, da izpodbijana ureditev neenakopravno obravnava otroke,
glede katerih je prekluzivni rok za izpodbijanje očetovstva že
potekel, v primerjavi z otroki, glede katerih je tožba iz 96. člena
ZZZDR še mogoča.
3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, svoje mnenje pa
je podala Vlada. Vlada poudarja, da je materin mož v povsem
drugačnem položaju od otroka. Namen izpodbijane določbe
naj bi bil v zagotavljanju pravne varnosti in obstoječih družinskopravnih razmerij. Pri tem naj bi bilo odločilno, da tožba
za izpodbijanje očetovstva iz 96. člena ZZZDR ni vezana na
pogoj, da je obenem vložena tožba na ugotovitev očetovstva.
Vlada meni, da bi »ohlapneje« določeni roki za izpodbijanje
očetovstva omogočili bistven vpliv na pravni položaj otroka kot
šibkejše stranke v družinskopravnem razmerju. Vlada priznava,
da je v določeni meri tudi domnevni oče (podobno kot otrok) v
zvezi s pravilnostjo družinskih razmerij odvisen od informacij
drugih oseb; od otroka naj bi ga ločevali dejstvi, da lahko svoje
pravice brani sam in da lahko vpliva na osebna razmerja, ki jih s
partnerko vzpostavljata. V konfliktu med interesom domnevnega očeta, da izve, kdo je njegov potomec, in interesom otroka,
da še naprej uživa trajno, stabilno in nespremenljivo družinsko
razmerje, se Vlada zavzema za prevlado interesov otroka, ki
ima pravico izpodbijati očetovstvo tudi po polnoletnosti.
4. Mnenje Vlade je bilo vročeno pobudniku, ki se nanj ni
odzval.
B.
5. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-251/14 z dne
5. 3. 2015 sprejelo pobudnikovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 96. člena ZZZDR
v delu, v katerem je določeno, da lahko domnevni oče vloži
tožbo za izpodbijanje očetovstva najkasneje pet let po rojstvu
otroka. Ustavno sodišče je zato ocenilo ustavno skladnost tega
(objektivnega) prekluzivnega roka za tožbo za izpodbijanje
očetovstva ob upoštevanju dejstva, da drugi odstavek 96. člena
ZZZDR vsebuje tudi drug (subjektivni) rok, v katerem lahko domnevni oče2 izpodbija očetovstvo – tožbo mora vložiti v enem
letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, ali
je otrok njegov. Subjektivni rok za pobudnika ni sporen in ni
predmet te ustavnosodne presoje.
6. Domneva očetovstva temelji na predpostavki, da je
materin mož edini ali vsaj najpogostejši spolni partner matere v
času trajanja zakonske zveze in s tem statistično najverjetnejši
oče otroka.3 Domnevo šteje pravna teorija za življenjsko nerealno zlasti tedaj, kadar zakonska zveza preneha zaradi razveze
2 Tožba na izpodbijanje očetovstva iz 96. člena ZZZDR je na
voljo le domnevnemu očetu; očetovstva, ugotovljenega s pravnomočno sodbo, na tej (ali kakšni drugi) podlagi ni mogoče sodno
izpodbijati (glej sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 333/2011
z dne 16. 2. 2011). Prav tako ni mogoče izpodbijati očetovstva, ki
temelji na izjavi o priznanju očetovstva, pač pa je mogoče vložiti
tožbo za izpodbijanje same izjave o priznanju očetovstva zaradi napak volje (glej sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 4106/2009
z dne 9. 12. 2009).
3 B. Novak, Iskanje ravnotežja med biološkim in pravnim
starševstvom, Pravnik, št. 11–12 (2009), str. 663.

Št.

82 / 3. 11. 2015 /

Stran

9003

ali razveljavitve.4 Vendar je domneva soprogovega očetovstva
brez dvoma lahko v neskladju z dejanskim stanjem tudi v
drugih primerih.5 Domnevni oče sme domnevo izpodbijati, če
misli, da ni otrokov oče (prvi odstavek 96. člena ZZZDR). V
običajnih primerih to pomeni, da lahko domnevni oče izpodbija
očetovstvo, ker misli, da ni »naravni« ali biološki oče, ki je z
otrokom na podlagi naravne (spolne) oploditve genetsko povezan.6 Po stališču Vrhovnega sodišča7 je pravica izpodbijati
domnevano očetovstvo očetova osebna, statusna pravica, ki se
ne prenaša na njegove dediče – ti nimajo aktivne legitimacije
za izpodbojno tožbo.
7. V 96. členu ZZZDR za domnevnega očeta urejena
možnost sodnega izpodbijanja očetovstva je namenjena prekinitvi oziroma ukinitvi pravne vezi med domnevnim očetom
in osebo, ki velja za njegovega otroka, iz razloga, ker pravna
vez ne ustreza biološki resničnosti.8 Domnevni oče mora po
drugem odstavku 96. člena ZZZDR tožbo vložiti v enem letu od
tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, ali je otrok
njegov, vendar najkasneje pet let po rojstvu otroka. Pobudnik
izpodbijani ureditvi očita predvsem to, da krši pravico domnevnega očeta »do poznavanja identitete svojih naravnih otrok,
kakor tudi pravico, da ukine pravno vez med seboj in otrokom,
ki ne ustreza realnosti«. Zato je Ustavno sodišče opravilo njeno
presojo z vidika 35. člena Ustave.
8. Navedeno ustavno določbo je Ustavno sodišče doslej
razlagalo tako, da vsebuje pravico otroka do poznavanja lastnega izvora oziroma do poznavanja identitete lastnih staršev, kar
je del širše pravice do osebne identitete,9 kakor tudi pravico
otroka, da z ustrezno tožbo ustvari pravno vez, to je pravno priznano starševsko razmerje med seboj in naravnimi starši, katerih
identiteto pozna, če tako pravno razmerje iz katerega koli razloga
še ne obstaja, kakor tudi, da ukine oziroma izpodbije morebiti obstoječo pravno vez med seboj in domnevnimi starši, ki ne ustreza
realnosti.10 Iz pravice otroka do poznavanja svojega izvora, ki
ne preneha s smrtjo domnevnega očeta in temelji v 35. členu
Ustave, izhaja pozitivna obveznost države, da sprejme ukrepe,
ki bodo otroku zagotovili možnost ustvaritve pravne vezi, to je
pravno priznanega starševskega razmerja med njim in biološkimi
starši, če tako pravno razmerje še ne obstaja.11
Prav tam.
K. Anderson, How Well Does Paternity Confidence Match
Actual Paternity?, Current Anthropology, št. 3 (2006), je po pregledu 67 študij, ki pokrivajo večje število svetovnih kultur, povzel, da se
domnevano in dejansko očetovstvo ne pokrivata v 1,9 % primerov,
pri čemer je v študijah upoštevana splošna populacija, ne le moški,
ki so podvomili o svojem očetovstvu.
6 Ureditev je drugačna glede otrok, spočetih z biomedicinsko
pomočjo, kjer za očeta velja materin mož ali njen zunajzakonski
partner, ob pogoju, da sta za postopek oploditve z biomedicinsko
pomočjo (v nadaljevanju OBMP) podala ustrezno privolitev (prvi
odstavek 42. člena v zvezi z 22. členom Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, Uradni
list RS, št. 70/2000 – ZZNPOB). Domnevni oče takega otroka sicer
lahko – ob smiselni uporabi ZZZDR – izpodbija svoje očetovstvo,
vendar le, če in kolikor zatrjuje, da otrok ni bil spočet s postopkom
OBMP. Drugače povedano, če je otrok dejansko bil spočet s takim
medicinskim postopkom, ni pomembno, kateri moški je prispeval
spolno celico – za očeta se neizpodbojno šteje moški, ki je v poseg
veljavno privolil.
7 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 559/2001 z dne 20. 12.
2001.
8 Kot že navedeno, je očetovstvo otroka, domnevno spočetega s postopkom OBMP, mogoče, če ni biološke vezi, uspešno
izpodbiti le, če je izpolnjen še en pogoj: da otrok dejansko ni bil
spočet s postopkom OBMP.
9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-328/05 z dne 18. 10.
2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 78; 8. in 9. točka
obrazložitve.
10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-85/10 z dne 13. 10.
2011, Uradni list RS, št. 90/11; 5. točka obrazložitve.
11 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-30/12 z dne 18. 10.
2012, Uradni list RS, št. 84/12; 5. in 8. točka obrazložitve.
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9. Člen 35 Ustave varuje tudi osebnostno pravico domnevnih očetov, da imajo možnost doseči, da se v sodnem
postopku ugotovi, da njihovo pravno priznano (formalno) očetovstvo ni v skladu z dejanskim biološkim izvorom otroka, in doseči, da posledično preneha obstajati pravno razmerje, katerega subjekta sta domnevni oče in otrok in katerega vsebina so iz
očetovskega statusa izhajajoče pravice, dolžnosti in dolžnostna
upravičenja. Razlogi za stališče, da je treba 35. člen Ustave
razlagati tako, da vsebuje opisani upravičenji domnevnega očeta, so podobni, kot iz dosedanje ustavnosodne presoje izhajajo
za priznanje sorodnih ustavno varovanih upravičenj otrok. Ne
samo poznavanje lastnega izvora oziroma identitete lastnih
staršev,12 tudi poznavanje dejstev glede dejanskega obstoja
ali neobstoja lastnega domnevanega biološkega starševstva je
odločilnega pomena za razvoj posameznikove osebnosti. Gre
za element, ki je ključen za predstavo posameznika o samem
sebi. Dvom posameznika o tem, ali so formalno njegovi otroci
tudi res njegovi otroci, ali je z njimi sploh sorodstveno oziroma
genetsko povezan, lahko pomeni hudo psihološko breme in
negotovost. Obstoj dvoma o pravilnosti očetovstva lahko za
domnevnega očeta pomeni tudi težave v socialnih odnosih,
kar vzbuja občutke ponižanja ter pomembno vpliva na njegov
ugled in dobro ime. V širšem smislu zadeva možnost razveze
na napačnih dejstvih utemeljene pravne vezi med domnevnim
očetom in otrokom samo jedro najintimnejše zasebne sfere
(obeh) udeležencev spornega starševskega razmerja. Pravilnost dejanske podlage ključnih osebnih pravnih razmerij –
zlasti na področju starševstva – je eden odločilnih elementov
identitete človeka kot socialnega bitja.
10. Poleg tega ima pravno priznano očetovstvo za očeta
pomembne pravne posledice tako na nepremoženjskem kot
na premoženjskem področju. Gre za problematiko obstoja vzajemnih pravic in obveznosti med starši in otrokom. Domnevni
oče – dokler se v očeh zakona šteje za očeta – mora v razmerju
do otroka13 izpolnjevati številne dolžnosti, ki jih ureja zlasti
ZZZDR. Tako med drugim mora svojim otrokom omogočati
pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo (102. člen ZZZDR), otroke
je dolžan preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in
jih vzgajati ter po svojih močeh skrbeti za njihovo šolanje in
strokovno izobrazbo glede na njihove sposobnosti, nagnjenja
in želje (103. člen ZZZDR), v primeru prenehanja skupnega
življenja z materjo se mora z njo poskušati sporazumeti o
varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi
(105. člen ZZZDR), otroke mora zastopati (107. člen ZZZDR)
in njihovo premoženje do polnoletnosti upravljati v njihovo korist (109. člen ZZZDR). Domnevni oče ima pravico do stikov z
otrokom, vendar se s temi stiki zagotavljajo predvsem otrokove
koristi (prvi odstavek 106. člena ZZZDR). Na dednopravnem
področju pomeni obstoj starševskega razmerja to, da bodo v
primeru dedovanja na podlagi zakona pokojnikovo zapuščino
v prvem dednem redu, skupaj s preživelim zakoncem, dedovali
njegovi otroci (prvi odstavek 11. člena Zakona o dedovanju,
Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, in Uradni list RS, št. 67/01 – v
nadaljevanju ZD), ki so tudi nujni dediči po domnevnem očetu
(prvi odstavek 25. člena ZD).
11. Objektivni petletni prekluzivni rok po rojstvu otroka za
vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva iz drugega odstavka
96. člena ZZZDR je ovira za uveljavitev očetove osebnostne
pravice razčistiti dvom o lastnem očetovstvu ter pretrgati pravno vez med seboj in otrokom, ki ne ustreza biološki realnosti,
ki je varovana po 35. členu Ustave. Takšna ureditev pomeni
poseg v očetovo človekovo pravico iz 35. člena Ustave, saj
po izteku zakonskega roka za vložitev izpodbojne tožbe ne
dopušča več njenega uveljavljanja.
12. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, ali zaradi varstva pravic drugih (tretji
12 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-328/05; 9. točka
obrazložitve.
13 Praviloma seveda skupaj z materjo.
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odstavek 15. člena Ustave). Če je zakonodajalec zasledoval
ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel,
ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo
sorazmernosti), je po ustaljeni ustavnosodni presoji14 omejitev
človekove pravice dopustna.
13. Iz mnenja Vlade izhaja, da je cilj izpodbijane zakonske
ureditve zagotovitev trajnosti, stabilnosti in nespremenljivosti starševskih razmerij in varstvo interesa otroka, da ohrani
pravno vez z domnevnim očetom, če se sam ne odloči za
izpodbijanje. To sta, tudi glede na dosedanjo ustavnosodno
presojo v podobnih primerih,15 ustavno dopustna cilja za omejitev osebnostne pravice domnevnega očeta iz 35. člena Ustave.
Ker poseg v pravico iz 35. člena Ustave domnevnega očeta,
ki meni, da domneva njegovega očetovstva sloni na napačnih
dejanskih izhodiščih, zasleduje ustavno dopustna cilja, je treba
oceniti še, ali je izpodbijana ureditev v skladu s splošnim načelom sorazmernosti, to je, ali je izpodbijani ukrep primeren in
nujen za doseganje navedenih ciljev ter sorazmeren v ožjem
pomenu tega pojma.
14. Ustavnemu sodišču se ni treba spuščati v presojo,
ali je obravnavani poseg zakonodajalca nujen in primeren
ukrep za zagotovitev zasledovanih ciljev, pač pa lahko najprej
preizkusi, ali poseg prestane preizkus sorazmernosti v ožjem
pomenu besede. Dosedanja ustavnosodna presoja objektivnih16 prekluzivnih rokov za vložitev tožb, ki merijo v ustanovitev
ali ukinitev starševskih pravnih razmerij je – kar se tiče obstoja
ožje sorazmernosti – enotna in nedvoumna. Pri tem Ustavno
sodišče poudarja, da dosedanje odločitve v navedenih zadevah
razlagajo tovrstna upravičenja otrok, ker je Ustavno sodišče
doslej imelo priložnost odločati le o takih primerih.17 V odločbah
št. U-I-328/05, št. U-I-85/10 in št. U-I-30/12 je Ustavno sodišče
tovrstne roke razveljavilo kot neskladne s 35. členom Ustave,
ker so nesorazmerno omejevali pravico otroka, da izve za svoj
izvor, oziroma pravico otroka, da izpodbije pravno priznano
starševsko razmerje, ki ni skladno z biološkimi dejstvi. Kot
prekomeren poseg v osebnostno pravico iz 35. člena Ustave
se kaže določitev roka za vložitev tožbe, ki ni določen tako,
da bi tekel od trenutka dalje, ko otrok izve za okoliščine, ki so
odločilne za vložitev tožbe, oziroma je določen kot strog, trd,
rigiden objektivni rok, ki lahko za vedno onemogoči sodno uveljavitev otrokove osebnostne pravice kljub skrbnemu ravnanju,
ker je otrok pridobil za vložitev tožbe upoštevne informacije
šele po izteku prekluzivnega roka ali pa med tekom roka še ni
bil sposoben zaščititi svojih pravic.18
15. V obravnavani zadevi ne gre za pravico do izpodbijanja očetovstva otrok, pač pa za ustavno varovane položaje
domnevnih očetov vsaj praviloma že polnoletnih oseb, ki lahko
učinkovito branijo svoje interese. Vendar je kljub temu odločilnega pomena, da je petletni prekluzivni rok za vložitev tožbe
za izpodbijanje očetovstva, ki ga izpodbija pobudnik, prav tak,
14 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24.
10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86); 25. točka
obrazložitve.
15
Primerjaj 12. točko odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-328/05, 7. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-85/10 in 10. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-30/12.
16 »Objektivnih« v smislu, da njihov začetek, tek in zaključek
niso bili odvisni od subjektivnih (prav temu posamezniku lastnih)
okoliščin na strani potencialnega tožnika, zlasti od njegove vednosti
ali nevednosti o razlogih za tožbo oziroma od obstoja morebitnih
dejstev, okoliščin in stanj, ki potencialnemu tožniku drugače preprečujejo ali otežujejo sodno braniti njegove interese.
17 Ne pa zato, ker bi se Ustavno sodišče doslej izreklo proti ustavnopravnemu pripoznanju sorodnih upravičenj domnevnih
očetov.
18 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-328/05, 14. točka obrazložitve; odločba Ustavnega sodišča št. U-I-85/10, 11. točka
obrazložitve; odločba Ustavnega sodišča št. U-I-30/12, 13. točka
obrazložitve.
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kakršni so bili doslej razveljavljeni roki. Je trd, nefleksibilen,
rigiden, teče od objektivno določenega trenutka v času (rojstvo
otroka) in lahko začne teči, teče in se tudi izteče v času, ko
domnevni oče ne ve – in mu glede nevednosti pogosto tudi ni
mogoče očitati neskrbnosti –, da otrok, ki velja za njegovega,
dejansko v biološkem smislu ni njegov, ker je njegov biološki
oče drug moški.
16. Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v svoji ustaljeni presoji – ki jo mora Ustavno sodišče
upoštevati že zaradi petega odstavka 15. člena Ustave –19
razlaga obseg in doseg pravice do zasebnega in družinskega
življenja iz 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju EKČP) tako, da je učinek rigidnih objektivnih prekluzivnih rokov v družinskih zadevah tudi pri tožbah domnevnih
očetov lahko tak, da je v konkretnih primerih kršena njihova
človekova pravica iz 8. člena EKČP.20 Poleg tega tudi pravna
doktrina navaja, da bi se morala Republika Slovenija čim prej
pridružiti državam, ki pravico domnevnega očeta izpodbijati
domnevo očetovstva omejujejo le s subjektivnim, ne pa tudi z
objektivnim rokom (pri čemer se avtorica sklicuje na nemško,
nizozemsko, avstrijsko in belgijsko pravno ureditev, pa tudi na
judikaturo ESČP). Ureditev, po kateri lahko rok petih let poteče,
četudi materin mož v tem času še ni izvedel za okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovem očetovstvu, naj bi se kazala kot
prekomeren poseg v pravico očeta, da razišče svoje starševstvo, in s tem posredno tudi v otrokovo pravico izvedeti za svoj
izvor.21 Sistem relativno kratkih rokov za tožbo, ki začnejo teči
ne glede na to, ali domnevni oče razpolaga z informacijami, ki
kažejo na to, da dejansko ni oče, se ne zdi korekten. Jurisdikcije, ki vztrajajo pri taki ureditvi, odstopajo od načela enakosti,
saj imajo v njih matere dejansko večje možnosti izpodbijanja
19 Peti odstavek 15. člena Ustave določa, da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom,
da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri (načelo
največjega varstva pravice).
20 ESČP je v sodbi v zadevi Shofman proti Rusiji z dne
24. 11. 2005 ugotovilo kršitev pravice iz 8. člena EKČP, ker je bila
pritožnikova tožba na izpodbijanje očetovstva prekludirana, ker je
ni uspel vložiti v zakonskem roku enega leta od obvestila o vpisu
očetovstva v matično knjigo, saj v tem roku o očetovstvu ni niti še
podvomil (tožba je bila sicer vložena tri mesece po tem, ko je pritožnik izvedel za okoliščine, ki so utemeljevale dvom o njegovem
očetovstvu). ESČP je poudarilo, da vlada ni navedla, zakaj bi bilo
v demokratični družbi nujno vzpostaviti nefleksibilen prekluzivni
rok za izpodbojno tožbo, ki teče ne glede na vednost domnevnega
očeta o okoliščinah, ki mečejo dvom na njegovo očetovstvo, in brez
možnosti kakršnihkoli izjem od pravila o takem roku. Pritožniku je
bilo onemogočeno izpodbijati domnevo očetovstva na način, ki ni
bil sorazmeren legitimnim ciljem. Rusija ni vzpostavila korektnega
ravnotežja med javnim interesom zaščite pravne gotovosti družinskih razmerij in pritožnikovo pravico doseči preizkus domneve
očetovstva s pomočjo biološkega dokaznega gradiva. ESČP je
podobna stališča ponovilo v več zadevah. Tako je v sodbi v zadevi
Mizzi proti Malti z dne 12. 1. 2006 pritrdilo očitkom, da je Malta prekršila pritožnikove človekove pravice do sodnega varstva, zasebnega življenja in enakosti pri uživanju človekovih pravic. Pritožnik
se je znašel v položaju, ko mu je kot domnevnemu očetu najprej
izjemno stroga ureditev izpodbijanja očetovstva (moral bi dokazati
ne le prešuštvo, pač pa tudi to, da je mati pred njim »prikrila rojstvo«) praktično onemogočala vsako možnost uspeha z izpodbojno
tožbo, ko pa je Malta sprejela novo, liberalnejšo ureditev, je bil
njegov zahtevek že v času njene uveljavitve prekludiran, čeprav
je pritožnik razpolagal z zasebno pridobljenimi rezultati krvnega
testa, ki so kazali, da ni otrokov oče. ESČP je ocenilo, da tako radikalno omejevanje pravice do izpodbijanja očetovstva ni bilo nujno
v demokratični družbi, saj pritožnik sploh nikoli ni imel razumne
priložnosti doseči preizkus pravilnosti domneve očetovstva. Ker je
bilo izpodbijanje očetovstva za pritožnika dejansko nemogoče, je
bil posledični poseg v njegove človekove pravice nesorazmeren.
21 B. Novak, nav. delo, str. 666, in B. Novak, Ustavosodni
vidiki določanja starševstva v: M. Pavčnik, A. Novak (ur.), (Ustavno)
sodno odločanje, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 301–302.
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starševstva, ker je očitno, da so materi vedno znane okoliščine,
ki indicirajo, da njen mož morebiti ni oče otroka, ki ga je rodila.22
17. Izpodbijani del drugega odstavka 96. člena ZZZDR
dopušča, da pravna domneva očetovstva prevlada nad biološko realnostjo vedno, ko se izteče rok petih let po otrokovem
rojstvu. To velja tudi v primerih, ko domnevnemu očetu ni
mogoče očitati, da je vedel ali bi moral vedeti, da (verjetno)
ni otrokov naravni oče, pa tožbe vseeno ni pravočasno vložil.
S tem presojana ureditev omogoča, da se posamezniku, ki ni
neskrbno opustil obrambe svoje človekove pravice iz 35. člena
Ustave ukiniti pravno vez med seboj in otrokom, ker domneva
očetovstva ne ustreza biološki resničnosti, po poteku prekluzivnega roka za vedno odvzame možnost sodno zavarovati
navedeno človekovo in osebnostno pravico. Poseg v pravico iz
35. člena Ustave domnevnih očetov je torej zelo težak in obremenjujoč, še zlasti glede na težo vrednostne podlage te človekove pravice, kolikor se nanaša na izpodbijanje očetovstva (glej
9. točko obrazložitve te odločbe). Na drugi strani tehtnice sta
ustavno dopustna cilja trajnosti starševskih razmerij in varstva
interesa otroka, da po svoji volji ohrani pravno vez z domnevnim očetom. Vendar sta zaželeni trdnost in nespremenljivost
družinskih razmerij, ki zagotavljata, da ima otrok pravno priznanega očeta, ki ga je dolžan preživljati, zadostno varovani že s
subjektivnim rokom v neizpodbijanem delu drugega odstavka
96. člena ZZZDR, ki določa, da mora domnevni oče tožbo na izpodbijanje očetovstva vložiti v enem letu od tedaj, ko je izvedel
za okoliščine, ki vzbujajo dvom, ali je otrok njegov. Domnevni
očetje, ki dlje kot eno leto tolerirajo nadaljnji obstoj starševstva
kljub dvomu o njegovi biološki podlagi, morajo torej sprejeti
prenehanje možnosti uveljavljanja svoje osebnostne pravice, ki
je v takem primeru predvsem posledica njihove pasivne drže.
Že to samo po sebi (tudi če objektivnega roka ne bi bilo) vzpostavlja ustrezno ravnotežje med različnimi zasebnimi in javnimi
interesi, ki se soočajo v obravnavani zadevi.
18. Poseg v osebnostno pravico domnevnih očetov, da se
lahko v sodnem postopku ugotovi, da njihovo formalno očetovstvo ni v skladu z dejanskim biološkim izvorom otroka, in da se
pravno razmerje z domnevnim otrokom ukine (35. člen Ustave),
je prekomeren. Nedopusten je način določitve objektivnega prekluzivnega roka za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva, ker
nesorazmerno omejuje pravico domnevnega očeta, da uskladi
pravno stanje starševstva z biološko realnostjo; teža posledic
ocenjevanega posega ni sorazmerna koristim, ki jih izpodbijana
zakonska ureditev prinaša. Protiustavno je, da domnevni oče
ne more več izpodbijati očetovstva, čeprav subjektivni rok enega leta od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom,
ali je otrok njegov, še ni potekel, potekel pa je rok petih let po
rojstvu otroka, ne glede na seznanjenost domnevnega očeta z
za vložitev izpodbojne tožbe pravno pomembnimi okoliščinami.
Okoliščina, da gre za rok za izpodbojno tožbo domnevnega očeta, ne pa otroka, ne more vplivati na oceno ustavne skladnosti
presojanega posega v človekovo pravico iz 35. člena Ustave
tako, da bi bil izid tehtanja drugačen kot v predhodnih odločbah
Ustavnega sodišča. Tako sklepanje izhaja tudi iz načela enakosti
v zagotavljanju človekovih pravic ne glede na razlike v osebnih
okoliščinah (prvi odstavek 14. člena Ustave).
19. Glede na navedeno je drugi odstavek 96. člena
ZZZDR v delu, v katerem določa rok petih let po rojstvu otroka
za vložitev tožbe domnevnega očeta za izpodbijanje očetovstva, v neskladju s 35. členom Ustave. Zato ga je Ustavno
sodišče v tem delu razveljavilo.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
22 Glej pri P. Senaeve, The Reform of Affiliation Law in
France and the Benelux Countries, v: J. Eekelaar in P. Šarčević
(ur.), Parenthood in Modern Society: Legal and Social Issues for
the Twenty-First Century, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht
1993, str. 101.
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– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) in prve alineje
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

3270.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
in zavrženju pobude

Številka: Up-1122/12-20
U-I-59/14-11
Datum: 15. 10. 2015

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in
ustavne pritožbe Katarine Kresal, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana, na
seji 15. oktobra 2015

s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. I Up 51/20012 z dne 26. 9. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1588/2011 z dne 16. 11. 2011 se ne sprejme.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –
uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je vložila tožbo zoper načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija)
št. 2/2011 z dne 10. 8. 2011. Upravno sodišče se je s sklepom
izreklo za stvarno nepristojno za odločanje v tej zadevi in je po
pravnomočnosti sklepa odstopilo zadevo v reševanje stvarno
pristojnemu Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Pritožnica je zoper
sklep Upravnega sodišča vložila pritožbo, ki jo je Vrhovno
sodišče zavrnilo.
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 22., 23. in 25. člena Ustave.
Meni, da je Komisija v izpodbijanem aktu presojala dolžnostno
ravnanje pritožnice in je brez postopkovnih jamstev podala sodbo o njenem protipravnem ravnanju. Komisija naj bi kot državni
organ izdala akt z opravilno številko, žigom in podpisom uradne
osebe, v katerem s pozicije moči presoja dolžnostno ravnanje
konkretne osebe. Zato v takem primeru ne more iti za razmerje
med dvema zasebnopravnima subjektoma, temveč gre po mnenju pritožnice za razmerje oblastvenega organa in posameznika.
Uvrstitev spora o zakonitosti takega akta med zasebnopravna
razmerja naj bi bila napačna. Zoper posamični akt, ki ga je izdala Komisija, bi ji moralo biti zagotovljeno javnopravno sodno
varstvo v upravnem sporu, ne pa civilnopravno varstvo. Civilnopravno sodno varstvo naj ne bi bilo enako učinkovito kot sodno
varstvo v upravnem sporu, ker naj ne bi bilo mogoče doseči
odprave nezakonitega akta Komisije. Navaja, da iz sodne prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da mora biti
primarni cilj sodnega varstva v primeru kršitev človekovih pravic
odprava kršitve oziroma odprava vseh posledic nezakonitega
dejanja ter vzpostavitev stanja, ki bi bilo, če nezakonito dejanje
ne bi bilo storjeno. Meni, da je v njenem primeru učinkovito zgolj
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tisto sodno varstvo, ki omogoča odpravo izpodbijanega akta. Pritožnica naj bi v tožbi poleg kršitve osebnostnih pravic zatrjevala
tudi kršitev drugih človekovih pravic (pravica do domneve nedolžnosti, pasivna volilna pravica, svoboda dela in izbira zaposlitve).
Z odrekanjem odločanja v upravnem sporu naj bi sodišči izključili
možnost saniranja posega v pritožničine človekove pravice. Zato
naj bi tudi sodišči kršili pravice iz 27., 43. in 49. člena Ustave.
3. Upravno in Vrhovno sodišče naj se do bistvenih očitkov
pritožnice sploh ne bi opredelili. Pritožnica zatrjuje, da je v tožbi
izpostavila pet vsebinskih sklopov, ki utemeljujejo odločanje v
upravnem sporu, in sicer naravo izpodbijanega akta, dualizem
osebnostnih pravic, neučinkovitost sodnega varstva v pravdnem
postopku, poseg v druge človekove pravice in razlike med načelnimi mnenji, izdanimi na podlagi Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 – v nadaljevanju ZPKor) in
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZIntPK).
Upravno in Vrhovno sodišče naj se do teh očitkov ne bi opredelili.
Vrhovno sodišče naj bi zgolj pavšalno navedlo, da načelno mnenje Komisije ni posamični akt, ne da bi se opredelilo do vsebine
konkretnega mnenja. Navedlo naj bi, da pritožnica uveljavlja tudi
kršitev drugih človekovih pravic, vendar naj bi neobrazloženo zaključilo, da gre pri tem dejansko za poseg v osebnostne pravice.
Navedlo naj bi zgolj, da zaradi izjav posameznikov in uradnih
oseb v sredstvih javnega obveščanja ni mogoče uveljavljati varstva v upravnem sporu. Pritožnica meni, da načelnega mnenja
Komisije ni mogoče primerjati z izjavo uradne osebe v sredstvih
javnega obveščanja. Vrhovno sodišče se naj ne bi opredelilo do
vsebine civilnopravnega sodnega varstva in ga naj ne bi primerjalo s sodnim varstvom v upravnem sporu. Pritožnica meni, da
Vrhovno sodišče v izpodbijanem sklepu Vrhovnega sodišča ni
odgovorilo na nobeno od postavljenih vsebinskih vprašanj. Tudi
sklep Upravnega sodišča naj ne bi vseboval razlogov o odločilnih
dejstvih. Pritožnica se pri tem sklicuje na svojo pritožbo z dne
15. 1. 2012 in predlaga, naj jo Ustavno sodišče šteje kot sestavni
del navedb v tej ustavni pritožbi.
4. Pritožnica je naknadno vložila tudi pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti 134. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). Po mnenju pobudnice je načelno
mnenja Komisije, ki je predmet obravnavane ustavne pritožbe,
posamični akt državnega organa, ki mora biti izdan ob upoštevanju 4. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13 – ZUP), torej se morajo pri izdaji akta smiselno
uporabljati določbe splošnega upravnega postopka. Načelno
mnenje, iz katerega je prepoznaven posameznik in se z njim
presoja dolžnostno ravnanje tega posameznika, bi moralo uživati sodno varstvo na podlagi prvega odstavka 157. člena
Ustave in ne na podlagi drugega odstavka 157. člena Ustave.
Ker zoper akte Komisije ni zagotovljena pritožba, bi moralo
sodno varstvo imeti tudi vlogo drugega pravnega sredstva iz
25. člena Ustave. Sodno varstvo zoper načelno mnenje Komisije bi moralo biti enako učinkovito kot pritožba v upravnem
postopku. Zoper načelno mnenje Komisije bi moralo biti dopustno uveljavljati pritožbene razloge iz upravnega postopka.
Ker 134. člen OZ ne omogoča izpodbijanja načelnega mnenja
Komisije zaradi razlogov, iz katerih je mogoče sprožiti upravni
spor o zakonitosti akta (prvi odstavek 157. člena Ustave), je po
mnenju pobudnice v neskladju s 25. členom Ustave.
B. – I.
5. O pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti odloča Ustavno sodišče.1 V skladu s tretjim odstavkom
1 V skladu s tretjim odstavkom 162. člena Ustave Ustavno sodišče odloča z večino glasov vseh sodnikov, če Ustava ali zakon za
posamezne primere ne določa drugače. O glavni stvari v zadevah
iz 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS)
odloči Ustavno sodišče z večino glasov vseh sodnikov, če ni s tem
zakonom določeno drugače (drugi odstavek 41. člena ZUstS).
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162. člena Ustave o tem, ali bo začelo postopek na podlagi
ustavne pritožbe, lahko Ustavno sodišče odloča v ožji sestavi.
V prvem odstavku 54. člena ZUstS je določeno, da o začetku
postopka na podlagi ustavne pritožbe odloči Ustavno sodišče v
senatu treh sodnikov Ustavnega sodišča na nejavni seji. V primerih, ko je obravnava ustavne pritožbe povezana z obravnavo
pobude, mora Ustavno sodišče skupno obravnavati pobudo in
ustavno pritožbo. Če je treba pobudo in ustavno pritožbo zaradi
povezanosti obravnavati skupaj, o tem, ali bo začelo postopek
na podlagi ustavne pritožbe, ne odloča senat treh sodnikov
(prvi odstavek 54. člena ZUstS), temveč odloča Ustavno sodišče. Zato je treba pri povezanih pobudah in ustavnih pritožbah
ob upoštevanju prvega odstavka 49. člena ZUstS2 pri odločanju
o sprejemu ali ne sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo uporabiti določbe, ki urejajo sprejem oziroma zavrnitev pobude. V
skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZUstS o sprejetju oziroma
zavrnitvi pobude odloči Ustavno sodišče s sklepom z večino
glasov navzočih sodnikov. To pomeni, da v primerih povezanih
pobud in ustavnih pritožb na podlagi tretjega odstavka 26. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS o sprejemu
oziroma ne sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo odloča
Ustavno sodišče z večino glasov navzočih sodnikov.
6. Pritožnica meni, da je načelno pravno mnenje Komisije
št. 2/2011 posamični akt, s katerim je bilo poseženo v njene
pravice na področju javnega prava, zato ji je lahko učinkovito
sodno varstvo zagotovljeno le v upravnem sporu. Z izpodbijanima sklepoma naj bi ji bilo poseženo v pravice iz 22. člena,
prvega odstavka 23. člena in 25. člena Ustave.
7. Z očitki, da se je Upravno sodišče napačno izreklo za
nepristojno za odločanje v tej zadevi in da je Vrhovno sodišče
napačno zavrnilo pritožbo, pritožnica zatrjuje kršitev materialnega in procesnega prava. Ustavno sodišče ne presoja samih
po sebi nepravilnosti pri uporabi materialnega in procesnega
prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena ZUstS Ustavno
sodišče preizkusi le, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo
kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Ustavno
sodišče bi lahko sklepa Vrhovnega in Upravnega sodišča razveljavilo le, če bi ugotovilo, da odločitvi sodišč temeljita na
kakšnem, z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem
pravnem stališču ali če sta tako očitno napačni ter brez razumne pravne obrazložitve, da ju je mogoče oceniti za arbitrarni
oziroma samovoljni. Za to pa v tem primeru ne gre.
8. Izpodbijana sklep Upravnega sodišča, s katerim se je
izreklo za nepristojno za odločanje o tej zadevi in jo odstopilo
v reševanje drugemu pristojnemu sodišču, in sklep Vrhovnega
sodišča, s katerim je zavrnilo pritožbo, ne pomenita odločitve o
zatrjevanih nezakonitih posegih v človekove pravice in temeljne
svoboščine. Sklepa ne pomenita odrekanja sodnega varstva,
temveč sta procesni odločitvi, ki pomenita le, da Upravno sodišče ni pristojno ter da ima pritožnica učinkovito sodno varstvo
na razpolago pred sodiščem splošne pristojnosti. To pa je stališče, ki samo po sebi ne pomeni posega v pravico do sodnega
varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave.3 Iz istih razlogov
so neutemeljeni tudi očitki o kršitvi 27., 43. in 49. člena Ustave.
9. Zoper odločitev Upravnega sodišča je pritožnica vložila
pritožbo, o kateri je vsebinsko odločilo Vrhovno sodišče. S tem
pa ji je bila pravica iz 25. člena Ustave zagotovljena in jo je
tudi uporabila. Več od pritožbe ali drugega pravnega sredstva
proti sodni odločbi Ustava v zavarovanje pravice do pravnega
sredstva ne zagotavlja. Zato so neutemeljeni očitki pritožnice
o kršitvi 25. člena Ustave.
10. Očitek pritožnice, da je načelno mnenje Komisije
št. 2/2011 posamični akt, s katerim je bilo poseženo v njen
pravni položaj na področju javnega prava, je neutemeljen.
2 Prvi odstavek 49. člena ZUstS določa: »Določbe IV. poglavja tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za postopek in odločanje o drugih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, kolikor ni
drugače določeno s tem zakonom.«
3 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-438/09 z
dne 24. 3. 2010.
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Načelno mnenje je bilo v skladu s prvim odstavkom 84. člena
ZIntPK sprejeto še na podlagi druge alinenje18. člena ZPKor.
Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-730/08, U-I-54/08 z dne
12. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 74) že
sprejelo stališče o pravni naravi načelnih mnenj, ki jih je Komisija izdajala na podlagi ZPKor.4 Ustavno sodišče je v navedeni
odločbi presojalo stališče sodišča, da z načelnim mnenjem
Komisije v nobenem primeru ni mogoče poseči v človekove
pravice in temeljne svoboščine ter zadeva zato ne sodi v
sodno pristojnost. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da je
lahko izdaja in objava načelnega mnenja Komisije, ki določeno
ravnanje označi za dejanje korupcije in omogoča prepoznavo
posameznika, dejanje ali akt državnega organa, ki lahko poseže v ustavne pravice posameznika. Zato mora biti zagotovljeno
sodno varstvo ustavnih pravic. Vendar pa to stališče Ustavnega
sodišča ne pomeni, da je bilo načelno mnenje, ki ga je izdala
Komisija na podlagi ZPKor, posamični oblastni akt, s katerimi
se je odločalo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika na področju upravnega prava (upravni akt).5
11. Z izdajo in objavo načelnega mnenja se pravni položaj pritožnice ni neposredno spremenil. Načelno mnenje je
pomenilo le bolj natančno določitev vsebine zakonskega pojma
korupcije z ugotavljanjem dejanskih okoliščin v konkretnem
primeru. Komisija pa ni imela pristojnosti, da bi drugim državnim organom nalagala izvedbo kakršnihkoli ukrepov. Pravne
posledice, ki bi lahko pomenile poseg v pravice in pravne interese pritožnice, bi lahko nastopile šele z ukrepi ali odločitvami
drugih pristojnih organov, če bi jih ti v okviru svojih pristojnosti
izdali zoper pritožnico. Namen izdaje načelnega mnenja in
vsebina mnenja sta izključevala, da bi navedenemu aktu pripisovali naravo oblastvenega posamičnega akta, s katerim bi
se odločalo o pravicah in obveznostih posameznika ali pravne
osebe. Načelno mnenje Komisije št. 2/2011 nima drugačnih
značilnosti, kot zmotno meni pritožnica. Zato je očitek pritožnice, da bi ji moralo biti sodno varstvo zagotovljeno v upravnem
sporu na podlagi 2. člena Zakon o upravnem sporu (Uradni
list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1),
neutemeljen.
12. Neutemeljeni so tudi očitki pritožnice, da bi ji moralo
biti varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin zagotovljeno v upravnem sporu na podlagi 4. člena ZUS-1. Četrti odstavek 15. člena Ustave je lex specialis v razmerju do prvega odstavka 23. člena Ustave in prizadeti osebi zagotavlja, da lahko
v sodnem postopku uveljavlja varstvo svojih človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Te je načeloma mogoče varovati v vseh
sodnih postopkih. Da ne bi nobena kršitev človekove pravice
ali temeljne svoboščine ostala brez sodnega varstva, pa drugi
odstavek 157. člena Ustave določa varovalko, da pristojno
sodišče v upravnem sporu odloča tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice
posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo.6 Sodno
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v upravnem
sporu na podlagi drugega odstavka 157. člena Ustave in prvega odstavka 4. člena ZUS-1 je torej subsidiarno, če varstva ni
mogoče doseči v nobenem drugem sodnem postopku.
13. Ključno vprašanje v sporih na podlagi drugega odstavka 157. člena Ustave oziroma prvega odstavka 4. člena ZUS-1
je, ali je tožniku zagotovljeno drugo sodno varstvo pravic. Da
bi lahko sodišče, pristojno za odločanje v upravnem sporu, to
sodno varstvo zaradi subsidiarnosti izključilo, mora odgovoriti
4 Ustavno sodišče je to stališče potrdilo v sklepu št. Up-438/09.

5 Ustavno sodišče je v 11. točki obrazložitve odločbe
št. Up-730/08, U-I-54/08 navedlo: »Načelno mnenje Komisije nima
značaja posamičnega akta, s katerim bi se odločalo o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih posameznika.«
6 Na zakonski ravni vsebuje skoraj identično določbo prvi
odstavek 4. člena ZUS-1, ki se glasi: »V upravnem sporu odloča
sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi
organi posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo.«
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na dve vprašanji: a) na vprašanje, ali obstaja drugo (primarno)
sodno varstvo, ki izključuje upravni spor, in če obstaja, katero
sodno varstvo je to, in b) na vprašanje, ali je takšno (primarno) sodno varstvo učinkovito. Šele pozitiven odgovor na obe
vprašanji je lahko podlaga za to, da se sodišče, pristojno za
odločanje v upravnem sporu, iz tega razloga izreče za nepristojno.7 Glede učinkovitosti drugega sodnega varstva je
Ustavno sodišče že sprejelo stališče, da za učinkovitost tega
ni treba, da je prizadeti osebi pred pristojnim sodiščem zagotovljeno uveljavljanje enakih zahtevkov, kot jih lahko uveljavi
v upravnem sporu zaradi varstva človekovih pravic.8 Zadostuje, da lahko oseba v okviru pravnega sredstva ali drugega
zahtevka zatrjuje in uveljavlja tudi kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin.9
14. V obravnavanem primeru sta Upravno in Vrhovno
sodišče odgovorili na obe vprašanji. Sprejeli sta stališče, da
ima pritožnica za varstvo svojih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin na razpolago sodno varstvo v pravdnem postopku,
in sta ji pojasnili, zakaj naj bi bilo to drugo sodno varstvo učinkovito.10 Zgolj dejstvo, da se pritožnica s tem stališčem sodišč
ne strinja, ne more utemeljiti kršitve človekovih pravic.
15. Pritožnica tudi zatrjuje, da se Vrhovno in Upravno sodišče nista opredelili do bistvenih očitkov pritožnice. Iz 22. člena Ustave izhaja obveznost sodišča vzeti na znanje navedbe
strank, jih pretehtati in se do tistih navedb, ki so bistvenega
pomena za odločitev, v obrazložitvi odločbe tudi opredeliti. Iz
te pravice pa ne izhaja obveznost sodišča, da se opredeli do
tistih navedb stranke, ki za odločitev o zadevi niso bistvene ali
so očitno neutemeljene. Pri tem tudi ni nujno, da je opredelitev
do navedbe stranke izrecna, ampak zadostuje, da odgovor
smiselno izhaja iz obrazložitve. Prav tako pritožbeno sodišče ni
dolžno ponavljati materialnopravnih razlogov za odločitev, s katero se strinja, če je obrazložitev nižje stopnje dovolj izčrpna in
popolna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč sledi, da je očitek
pritožnice, da se Vrhovno in Upravno sodišče nista opredelili do
pritožbenih razlogov in argumentov, neutemeljen. Vrhovno in
Upravno sodišče sta pojasnili, zakaj menita, da načelno mnenje
Komisije ni posamični akt, s katerim bi se odločilo o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih. Obrazložili sta, zakaj je pritožnici drugo sodno varstvo zagotovljeno v pravdnem postopku
in zakaj sta sprejeli stališče, da pritožnica v tožbi uveljavlja le
kršitev osebnostnih pravic in ne drugih človekovih pravic. Ne
gre torej za to, da bi Vrhovno in Upravno sodišče prezrli navedbe pritožnice, temveč za to, da se pritožnica ne strinja s stališči,
na katerih temeljita izpodbijani odločitvi. Zato so neutemeljeni
očitki pritožnice o kršitvi 22. člena Ustave.
16. Pritožnica predlaga, naj Ustavno sodišče pritožbo
zoper sklep Upravnega sodišča upošteva kot sestavni del
ustavne pritožbe. Ustavno sodišče ne more v okviru ustavne
pritožbe presojati pritožbenih ugovorov v celoti. Pritožnica bi
morala v ustavni pritožbi vsaj navesti, v katerem delu je vsebina
pritožbe relevantna za presojo kršitev človekovih pravic. Tega
pa pritožnica ni storila, zato teh očitkov Ustavno sodišče ne
more presojati.
17. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena
ZUstS (1. točka izreka).
B. – II.
18. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi
7 Primerjaj z odločbami Ustavnega sodišča št.

Up-547/04 z dne
3. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 29/05, in OdlUS XIV, 35), št. Up-661/04
z dne 12. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 9/06), št. Up-1321/06 z dne 22.
5. 2008 (Uradni list RS, št. 59/08, in OdlUS XVII, 36).
8 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-360/09 z
dne 3. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 105/09) in sklepom Ustavnega
sodišča št. Up-2962/08 z dne 23. 6. 2009.
9 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-360/09.
10 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-438/09.
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odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega
člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan
za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma v njegov pravni položaj.
19. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude je v takem
primeru tudi izčrpanost pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik svoje trditve o domnevni protiustavnosti
zakonske ureditve uveljavljati že v postopku pred pristojnimi
sodišči. Skladno z 22. členom Ustave je sodišče dolžno navedbe o protiustavnosti argumentirano zavrniti ali pa v skladu
s 156. členom Ustave prekiniti postopek in začeti postopek za
oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb pred Ustavnim
sodiščem. Pobudnica je v sodnem postopku zatrjevala, da je
sodno varstvo na podlagi 134. člena OZ neučinkovito, ni pa
uveljavljala protiustavnosti 134. člena OZ v sodnem postopku
pred sodišči. Glede na pogoj predhodne izčrpanosti pravnih
sredstev pobudnica ne izkazuje neposrednega pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe (tako že v sklepu Ustavnega sodišča
št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007,
Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79). Zato je Ustavno
sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 26. člena v zvezi
s prvim odstavkom 49. člena in drugim odstavkom 55.b člena
ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice
in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna
Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo točko izreka
je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnici
Jadek Pensa in Sovdat ter sodnika Deisinger in Zobec. Drugo
točko izreka je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3271.

Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

Senat Univerze v Ljubljani je na seji dne 30. 6. 2015 in
Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 7. 2015
sprejel naslednji čistopis

PRILOGE K STATUTU
Univerze v Ljubljani
I. Univerza v Ljubljani opravlja neposredno oziroma prek
svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj
račun, so:
M 71.111

Arhitekturno projektiranje

M 72.110

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije

M 72.190

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije

M 72.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike

P 85.422

Visokošolsko izobraževanje
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R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 91.011
R 91.012
R 91.020
R 91.030

Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine

2. Univerza v Ljubljani opravlja v svojem imenu in za svoj
račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
C 17.230
C 18.120
C 18.130
C 18.140
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.910
I 55.201
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 58.290
J 61.100
J 61.200
J 61.900
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 70.210
M 70.220
M 73.120
N 77.330
N 78.100
N 78.200
N 78.300
N 82.190
N 82.300
P 85.590
P 85.600
R 93.110
S 94.120

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Počitniški domovi in letovišča
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost strokovnih združenj
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II. Članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu
in za svoj račun naslednje dejavnosti:
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
A 01.110
A 01.120
A 01.130
A 01.140
A 01.150
A 01.160
A 01.190
A 01.210
A 01.220
A 01.230
A 01.240
A 01.250
A 01.260
A 01.270
A 01.280
A 01.290
A 01.300
A 01.420
A 01.430
A 01.450
A 01.470
A 01.490
A 01.500
A 01.620
A 01.630
A 01.640
A 02.100
A 02.300
A 02.400
A 03.210
A 03.220
C 10.110
C 10.410
C 10.510
C 10.910
C 10.920
C 11.020
C 18.130
C 21.100
C 21.200
C 32.500
G 47.610
G 47.621
G 47.810
G 47.890
G 47.910
G 47.990
H 49.391
H 49.410
I 56.290

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje riža
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
gomoljnic
Pridelovanje sladkornega trsa
Pridelovanje tobaka
Pridelovanje rastlin za vlakna
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Vinogradništvo
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
Gojenje citrusov
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Pridelovanje oljnih sadežev
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin
Gojenje drugih trajnih nasadov
Razmnoževanje rastlin
Druga govedoreja
Konjereja
Reja drobnice
Reja perutnine
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Priprava pridelkov
Obdelava semen
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
Storitve za gozdarstvo
Gojenje morskih organizmov
Gojenje sladkovodnih organizmov
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
Proizvodnja olja in maščob
Mlekarstvo in sirarstvo
Proizvodnja krmil
Proizvodnja hrane za hišne živali
Proizvodnja vina iz grozdja
Priprava za tisk in objavo
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
pripomočkov
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Cestni tovorni promet
Druga oskrba z jedmi
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J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 70.220
M 71.111
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 72.200
M 73.200
M 74.100
M 74.900
N 77.390
N 77.400
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.520
P 85.590
P 85.600
R 90.030
S 96.090
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Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško ustvarjanje
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene

2. EKONOMSKA FAKULTETA:
C 18.120
C 18.130
C 18.200
D 35.119
D 35.140
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.910

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Druga proizvodnja električne energije
Trgovanje z električno energijo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Uradni list Republike Slovenije
I 55.201
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 62.020
J 63.110
J 63.120
J 63.990
L 68.200
M 70.220
M 72.200
M 73.200
N 77.400
N 78.100
N 78.200
N 78.300
N 82.190
N 82.910
N 82.990
P 85.590
P 85.600
R 91.011
R 91.012
S 94.120

Počitniški domovi in letovišča
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
sposobnosti
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost strokovnih združenj

3. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
J 58.110
J 58.140
J 63.990
M 71.111
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.190
M 74.100
M 74.900
N 77.400
N 82.300
N 82.990
R 90.030
R 91.030

Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo informiranje
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Umetniško ustvarjanje
Varstvo kulturne dediščine

4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
C 18.130
G 47.610

Priprava za tisk in objavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
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G 47.621
G 47.622
H 53.200
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 61.100
J 61.200
J 61.900
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 70.220
M 72.200
M 73.200
N 77.330
N 78.100
N 78.200
N 78.300
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.590
P 85.600
S 94.120

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Druga poštna in kurirska dejavnost
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost strokovnih združenj

5. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO:
C 33.120
D 35.119
D 35.140
G 47.510
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.910
G 47.990
J 58.110
J 58.120
J 58.140

Popravila strojev in naprav
Druga proizvodnja električne energije
Trgovanje z električno energijo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike

Št.

J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 70.220
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 74.900
N 77.390
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.590
S 95.110
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Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Popravila in vzdrževanje računalnikov in
perifernih enot

6. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
C 21.100
C 21.200
C 32.500
G 47.730
J 58.110
J 58.140
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
N 82.110
N 82.300
N 82.990
P 85.590

Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav
in pripomočkov
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s farmacevtskimi izdelki
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje

7. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
G 47.610
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo

Stran
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J 58.290
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 71.111
M 71.112
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 72.190
M 72.200
M 74.900
P 85.590

Št.
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Drugo izdajanje programja
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvoja dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje

8. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
C 18.200
C 20.130
C 20.140
C 23.190
C 25.620
C 28.290
C 33.120
G 47.190
G 47.510
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47. 890
G 47.910
G 47.990
H 52.210
I 55.201
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 63.110

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne
namene
Popravila strojev in naprav
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Spremljajoče dejavnosti v kopenskem prometu
(storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
Počitniški domovi in letovišča
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 70.220
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 73.120
M 74.900
N 77.330
N 77.390
N 77.400
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.422
P 85.590
P 85.600
R 91.011
R 91.012

Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Posredovanje oglaševalskega prostora
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov

9. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO:
C 18.120
C 18.130
C 18.200
C 25.620
C 28.290
C 33.120
G 47.510
G 47.190
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.890
G 47.910
H 52.210
H 53.200
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 62.010

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne
namene
Popravila strojev in naprav
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Spremljajoče dejavnosti v kopenskem prometu
(storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
Druga poštna in kurirska dejavnost
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje

Uradni list Republike Slovenije
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
J 63.990
L 68.200
M 70.220
M 73.120
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 74.100
M 74.900
N 77.330
N 77.400
N 78.100
N 78.200
N 78.300
N 82.190
N 82.300
M 72.190
N 82.110
N 82.990
P 85.422
P 85.590
P 85.600
R 91.011
R 91.012
S 94.120
S 96.090
S 94.999

Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost iskanja zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost strokovnih združenj
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

10. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET:
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 58.290
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 71.129
M 71.200
M 72.190

Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije

Št.

N 77.340
N 82.190
N 82.300
P 85.590
R 93.110
R 93.120
R 93.190
S 94.120
S 94.999

82 / 3. 11. 2015 /

Stran

9013

Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

11. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
C 18.200
C 33.120
G 47.190
G 47.510
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.890
G 47.910
G 47.990
H 52.210
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 58.290
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
L 68.200
J 63.110
J 63.120
M 70.220
M 71.129
M 72.190
M 73.120
M 74.900
N 77.400
N 77.330
N 82.110
N 82.190

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Popravila strojev in naprav
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu
(storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Posredovanje oglaševalskega prostora
Drugje nerazvrščene strokovne in tehniške
dejavnosti
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti

Stran
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N 82.300
N 82.990
P 85.422
P 85.590
P 85.600
R 91.011
R 91.012
S 94.120
S 94.999
S 95.110
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Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
Popravila in vzdrževanje računalnikov
in perifernih enot

12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO:
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu
(storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorstvo zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj

Uradni list Republike Slovenije
13. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
I 55.209
J 58.110
J 58.140
L 68.200
M 72.200
N 82.300
P 85.590
Q 86. 909
Q 88. 999

Druge nastanitve za krajši čas
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Druge zdravstvene dejavnosti
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve

14. FAKULTETA ZA ŠPORT:
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.910
I 55.201
I 56.290
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.110
J 59.120
J 59.130
J 62.010
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 70.220
M 71.129
M 72.200
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
P 85.510
P 85.590
P 85.600
Q 86.220

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
Počitniški domovi in letovišča
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Računalniško programiranje
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost

Uradni list Republike Slovenije
Q 86.909
R 91.011
R 91.012
R 93.110
R 93.120
R 93.190
S 94.120

Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost strokovnih združenj

15. FAKULTETA ZA UPRAVO:
G 47.610
G 47.910
G 47.990
I 56.210
J 58.110
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.090
L 68.200
M 69.103
M 72.200
N 77.330
N 82.190
N 82.300
P 85.422
P 85.590
P 85.600
R 91.011
S 94.120

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
strojnic in tržnic
Priložnostna priprava in dostava jedi
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj

16. FILOZOFSKA FAKULTETA:
C 18.130
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.710
G 47.789
G 47.790
G 47.890
G 47.910
G 47.990
H 53.200
I 55.209
I 56.290
I 56.300

Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z oblačili
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Druga poštna in kurirska dejavnost
Druge nastanitve za krajši čas
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač

Št.

J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 59.110
J 59.130
J 62.020
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 70.220
M 71.112
M 71.129
M 72.190
M 72.200
M 73.200
M 74.100
M 74.300
M 74.900
N 77.330
N 77.390
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
O 84.130
P 85.590
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 91.011
R 91.012
R 91.030
S 94.120
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Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost strokovnih združenj

17. MEDICINSKA FAKULTETA:
J 58.110
J 58.190
L 68.200
M 72.110
M 72.190

Izdajanje knjig
Drugo založništvo
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije

Stran

9016 /

N 82.190
P 85.590
Q 86.210
Q 86.220
Q 86.909

Št.
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Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti

18. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
C 18.130
H 53.200
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 69.103
M 69.200
M 71.111
M 71.121
M 71.129
M 71.200
M 74.100
M 74.200
M 74.300
M 74.900
N 77.400
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.590
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 91.011
R 91.012

Priprava za tisk in objavo
Druga poštna in kurirska dejavnost
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov

19. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
C 18.130
C 18.200
G 47.510
G 47.610
G 47.622

Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami

Uradni list Republike Slovenije
G 47.789
G 47.890
G 47.910
G 47.990
I 56.290
I 56.300
H 52.210
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 72.190
M 72.200
N 82.190
N 82.300
P 85.422
P 85.590
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 91.011
R 91.012
R 93.110
S 94.120

Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu
(storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost strokovnih združenj

20. PRAVNA FAKULTETA:
C 18.130
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.910
H 53.200
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 70.220
M 72.200

Priprava za tisk in objavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga poštna in kurirska dejavnost
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike

Uradni list Republike Slovenije
M 74.900
N 77.330
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.590
P 85.600
S 94.120

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost strokovnih združenj

21. TEOLOŠKA FAKULTETA:
G 47.610
G 47.621
G 47.890
G 47.910
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 63.110
L 68.200
M 72.200
M 73.200
M 74.300
M 74.900
N 82.190
N 82.300
P 85.422
P 85.590
R 91.011
S 94.120
S 94.910

Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s časopisi in revijami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost verskih organizacij

22. VETERINARSKA FAKULTETA:
A 01.420
A 01.430
A 01.450
A 01.460
A 01.470
A 01.490
A 01.500
A 01.610
A 01.620
A 01.700
A 03.210
A 03.220
C 10.510
C 15.120

Druga govedoreja
Konjereja
Reja drobnice
Prašičereja
Reja perutnine
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Lovstvo
Gojenje morskih organizmov
Gojenje sladkovodnih organizmov
Mlekarstvo in sirarstvo
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov

Št.

C 17.290
C 18.120
C 18.130
C 20.590
C 22.190
C 32.500
C 32.990
G 47.621
G 47.622
G 47.730
G 47.740
G 47.762
I 56.290
H 52.210
J 58.110
J 58.120
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
L 68.200
M 69.103
M 70.220
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 74.200
M 74.900
M 75.000
N 77.110
N 77.330
N 81.210
N 81.220
N 82.110
N 82.190
N 82.300
N 82.990
O 84.120
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Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
pripomočkov
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s farmacevtskimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
Druga oskrba z jedmi
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu
(storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Veterinarstvo
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
in opreme
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti

Stran
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O 84.130
P 85.590
P 85.600
R 91.011
R 91.012
R 91.030
S 94.120
S 94.999
S 96.090

Št.
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Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene

23. ZDRAVSTVENA FAKULTETA:
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.622
G 47.910
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 59.200
L 68.200
M 70.220
M 71.111
M 71.129
M 71.200
M 72.110
M 72.190
M 72.200
M 73.120
M 74.200
M 74.300
M 74.900
N 77.330
N 77.390
N 82.190
N 82.300
P 85.422
P 85.590
P 85.600
Q 86.901
Q 86.909
Q 88.109

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Posredovanje oglaševalskega prostora
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Alternativne oblike zdravljenja
Druge zdravstvene dejavnosti
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
za starejše in invalidne osebe
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Q 88.999
R 91.011
R 91.012
S 94.120

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost strokovnih združenj

24. AKADEMIJA ZA GLASBO:
I 55.100
I 55.209
I 55.900
I 56.101
I 56.102
J 58.110
J 58.130
J 58.140
J 58.190
J 58.290
J 59.110
J 59.120
J 59.130
J 59.200
J 60.100
J 60.200
J 63.990
L 68.200
L 68.320
M 70.210
M 72.200
M 73.200
M 74.900
N 77.220
N 77.400
N 78.100
N 79.900
N 82.190
N 82.300
P 85.422
P 85.520
P 85.590
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 90.040
R 91.011
R 91.012
R 91.020

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
Druga nastanitve za krajši čas
Dejavnost dijaških in študentskih domov
ter druge nastanitve
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video, filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitnih del
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
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R 91.030
R 93.299

Varstvo kulturne dediščine
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

25. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
C 18.200
G 47.610
G 47.621
G 47.890
G 47.910
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 59.110
J 59.120
J 59.130
J 59.200
J 60.100
J 60.200
J 62.010
J 62.020
J 62.030
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 71.111
M 72.200
M 74.900
N 82.300
P 85.590
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 91.011
R 91.012
R 91.020
R 91.030

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Arhitekturno projektiranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine

26. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE:
C 18.120
C 18.130
C 18.200
G 47.610
G 47.621

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
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G 47.622
G 47.789
G 47.790
I 56.290
J 58.110
J 58.120
J 58.140
J 58.190
J 59.110
J 59.120
J 59.130
J 62.010
J 62.020
J 62.090
J 63.110
J 63.120
M 71.111
M 72.110
M 72.190
M 72.200
M 74.100
M 74.200
N 77.330
N 77.390
N 77.400
N 82.190
N 82.300
N 82.990
P 85.590
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 90.040
R 91.011
R 91.012
R 91.020
R 91.030
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Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Arhitekturno projektiranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine

Št. 014-2/2014
Ljubljana, dne 30. junija 2015 in 23. julija 2015
prof. dr. Janez Hribar l.r.
Predsednik UO UL

prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Predsednik Senata UL
Rektor UL
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OBČINE
BELTINCI
3272.

Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje
v severovzhodnem delu Beltincev

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in prvega odstavka
95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni
seji dne 22. 10. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu
Beltincev
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in podlaga za podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v severovzhodnem
delu Beltincev (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal ZEU
d.o.o. iz Murske Sobote, avgust 2014, pod številko OPPN-4/14.
(2) Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05 in 37/13).
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del:
Tekstualni del vsebuje:
– območje podrobnega prostorskega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoje in merila za parcelacijo,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– ohranjanje kulturne dediščine, ohranjevanje narave ter
varstvo naravnih dobrin,
– varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– varovanje zdravja ljudi,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev.
Grafični del vsebuje:
– Prikaz območja v širšem prostoru
– Izrez iz grafičnega dela veljavnega akta
– Prikaz obstoječe gospodarske javne
infrastrukture
– Katastrski načrt
– Ureditvena situacija

m 1:10.000
m 1:2.000
m 1:1.000
m 1:1.000
m 1:1.000

(2) Območje podrobnega prostorskega načrta obsega
površino v izmeri cca 3,94 ha in zajema parcele št. del 1087/5,
1089/1, 1090/1, 1090/2, 1091/5, 1096/6, 1096/7, 1096/8,
1096/9, 1341/1, 1341/2, 1343, 1344/1, 1344/2, 1348/10,
1348/11, 1348/12, 1348/2, 1348/5, 1348/7, 1348/8, 1348/9,
1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1352/1, 1352/2, 1352/3, del
1354, 1355/1, 1355/3, 1355/4, 1355/5, 1356/1, 1356/2, 1358/1,
1358/2, 1358/3, 1359, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1363, 1364,
1365/1, 1365/2, 1365/3, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4,
1367/5, 1370/1, 1370/2, del 1370/3, 1371, 1374/2, 1377/1,
1378/2, 1381, 1382/1 in del 3935, vse k.o. Beltinci. V naravi
so travniške in kmetijske površine in deloma tudi že pozidano.
(3) Območje se s treh strani stika obstoječega naselja, na
severovzhodni strani pa z odprto kmetijsko krajino.
4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja na severovzodnem delu
naselja Beltinci. Na južnem, severozahodnem in jugovzhodnem
delu je obkroženo z obstoječo pozidavo, na severovzhodnem
delu pa se odpira v kmetijsko krajino. Območje obkrožajo čisti
stanovanjski objekti in objekti mešane dejavnosti kot so stanovanjsko-kmetijski objekti in objekti mirne obrti.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
leži izven območij varstva narave in varstva kulturne dediščine
ter poplavnih območij.
(3) Predvidena prostorska ureditev ne bo imela negativnih
vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zaščite okolja
in ostalega varstva.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(vrste dejavnosti)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se
deli na 45 novih stavbnih zemljišč, namenjenih gradnji stanovanjskih hiš in objektov za servisno oskrbne dejavnosti ter na
grajeno javno dobro, namenjeno gradnji prometne ter ostale
gospodarske javne infrastrukture.
6. člen
(vrste gradenj)
Na območju urejanja so dovoljene naslednje izvedbe
gradbenih in drugih del zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih
in enostavnih objektov:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzidave, pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte zgrajene pred
sprejetjem tega odloka – legalizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v
sklopu opredeljenih dejavnost v OPN,
– vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna
dela v javno korist.
7. člen

II. OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje zajema nepozidano stavbno zemljišče na severovzhodnem delu naselja Beltinci, ki je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.

(vrste objektov)
(1) V skladu s predpisom o klasifikaciji vrst objektov
(CC-SI) je na območju dovoljena gradnja:
a) Zahtevni in manj zahtevni objekti
– 11 Stanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe
– 11210 dvostanovanjske stavbe
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– 12 Nestanovanjske stavbe, pod pogojem, da je objekt
namenjen tudi stanovanjski funkciji:
– 121 gostinske stavbe (vse razen hotelov)
– 123 trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
12304 stavbe za storitvene dejavnosti
– 124 stavbe za promet in izvajanje komunikacij
12420 garažne stavbe
– 21 Objekti prometne infrastrukture
– 211 ceste
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
b) Nezahtevni objekti velikosti glede na veljavno Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:
– majhne stavbe: garaža, drvarnica, zimski vrt in podobni
objekti,
– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog,
spomenik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti
c) Enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa,
uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti,
– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog,
spomnik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti, pomožni
cestni objekti,
– ograja,
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, rezervoar
za vodo,
– vodnjak, vodomet,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: bazen, grajen ribnik, vodni zbiralnik,
– objekti za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov.
8. člen
(gradbene linije in odmiki)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta so določeni naslednji regulacijski in funkcijski elementi:
– grajeno javno dobro je zemljišče in na njem zgrajeni objekti, namenjeni splošni rabi. Grajeno javno dobro
lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna
površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
cesta, ulica, trg, pasaža, zelena površina in druga javna
prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče ipd.;
– stavbno zemljišče 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;
– površina za razvoj objekta je površina, na kateri je
možna gradnja objektov znotraj stavbnega zemljišča pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Določena je z gradbeno mejo in
gradbeno linijo ter odmaknjena najmanj 1,0 m od parcelne
meje sosednjega zemljišča in najmanj 4,0 m od parcelne meje
grajenega javnega dobra. Izjema glede najmanjšega odmika
od sosednjega zemljišča so meje parcele, ki se navezujejo na
parcele izven območja OPPN in so posebej prikazana v grafični
prilogi: Ureditvena situacija;
– gradbena meja je črta, ki jo novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo s
fasado ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost površine za
razvoj objekta. Gradbeno mejo lahko presegajo le napušči,
terase, balkoni, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča in
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manjši oblikovni poudarki posamezne fasade za največ 1,00 m
izven površine za razvoj objekta;
– gradbena linija je črta, na katero morajo biti v celoti ali
večjem delu z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se
gradijo na zemljiščih ob tej črti. Upoštevanje gradbene linije
velja le za zahtevne in manj zahtevne objekte.
(2) Odmiki novih stanovanjskih objektov od sosednje
parcelne meje, gradbene linije in gradbene meje objektov so
razvidni iz grafične priloge: Ureditvena situacija.
(3) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov oziroma
njihovih najbolj izpostavljenih delov od sosednjih parcelnih
meja morajo znašati minimalno 1,0 m. Za ograjo je dovoljen
minimalni odmik 0,5 m. Odmiki lahko znašajo manj, če s tem
soglaša lastnik sosednje parcele.
(4) Enostavne in nezahtevne objekte se postavlja prednostno v notranjosti parcele, razen nadstreške za avte. Pri
določanju velikosti teh objektov se upošteva navedene velikosti iz veljavnih predpisov, ki določajo pogoje za gradnjo
teh objektov.
(5) Odmiki objektov obstoječih in predvidenih komunalnih
vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi
predpisi.
9. člen
(oblikovanje objektov in okolice)
(1) Območje urejanja se po oblikovalskih in arhitekurnih
pogojih deli na tri območja, in sicer na SS1, SS2 in SS3.
(2) Oblikovanje objektov na območju s čisto stanovanjsko
dejavnostjo (SS1):
– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena
v obliki črke L ali T.
– višinski gabarit: največ P+M. Objekti so lahko podkleteni, če to dopušča nivo podtalnice. Višinska kota pritličja mora
biti minimalno 0,20 m nad koto nivelete nove ceste.
– streha: simetrične dvokapnice z nakloni od 30º do 40º in
enokapnice z nakloni od 15º do 25º s smerjo slemena po daljši
stranici objekta in pravokotno na cesto oziroma gradbeno linijo.
Dovoljene so frčade z dvokapno ali ravno strešico. Ravna streha na stanovanjskem objektu je dovoljena pod pogojem, da ne
presega deleža dvokapne strehe in mora biti nižja od slemena
dvokapnice. Ravna in enokapna streha je dovoljena tudi na
nestanovanjskih objektih ter na vseh nezahtevnih in enostavnih
objektih. Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov
energije, ki ne smejo presegati slemena streh.
– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke.
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami
ali pa je v celoti lesena fasada oziroma v fasadnih ploščah. Ni
dovoljena gradnja oziroma fasada z brunami.
(3) Oblikovanje objektov na območju s čisto stanovanjsko
dejavnostjo (SS2):
– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena
v obliki črke L ali T.
– višinski gabarit: največ P+1. Objekti so lahko podkleteni. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m nad koto
nivelete nove ceste.
– streha: obvezno ravna streha (max. 5 stopinj naklon).
– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke.
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami,
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade. Izjema so nestanovanjski objekti.
(4) Oblikovanje objektov na območju s čisto stanovanjsko
dejavnostjo (SS3):
– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena
v obliki črke L ali T.
– višinski gabarit: največ P+M. Višina kolenčnega zidu
je lahko največ 1,60 m. Objekti so lahko podkleteni. Višinska
kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m nad koto nivelete nove
ceste.
– streha: dvokapnice ali štiri oziroma več kapnice, z nakloni od 30º do 40º, s smerjo slemena po daljši stranici objekta.
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Dovoljene so frčade z dvokapno ali ravno strešico. Ravna
streha na stanovanjskem objektu je dovoljena pod pogojem,
da ne presega deleža večkapne in mora biti nižja od slemena
večkapnice. Ravna in enokapna streha je dovoljena tudi na
nestanovanjskih objektih ter na vseh nezahtevnih in enostavnih
objektih. Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov
energije, ki ne smejo presegati slemena streh.
– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke.
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami,
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade.
(6) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na
taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno inženirske objekte
(cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode)
se izvede podzemno.
(5) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Višina ograje ob cesti je lahko največ 1,20 m, višina medsoseske ograje pa največ 1,80 m. Ograje ob cestnih uvozih,
priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako,
da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti.
(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna. Pri oblikovanju pomožnih objektov
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
(7) Na parcelah, ki ležijo deloma v in deloma izven območja OPPN, se naj uporabljajo določila oblikovanja iz OPPN, od
najbližje enote urejanja.
IV. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO IN VPLIVNO
OBMOČJE
10. člen
(parcelacija)
Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih so
stavbe ali se bo na njih izvajala gradnja, je razvidna iz grafičnega prikaza: Ureditvena situacija. Območje OPPN je v
večjem delu že razparcelirano. Nova parcelacija je praviloma
pravokotna na nove ulice oziroma se prilagaja obstoječim urejenim mejam. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti
dostop in dovoz z javne ceste. Priključki na javno cesto morajo
biti varni in urejeni v skladu s predpisi o javnih cestah.
Dovoljene so združitve parcel in manjša odstopanja v
največ 10% predvidene velikosti parcele pod pogojem, da se
ne ruši vzpostavljeni red gradnje.
11. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje predvidenih ureditev je območje podrobnega prostorskega načrta in koridorji priključnih vodov
gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v javnih prometnih površinah.
V. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošni pogoji)
(1) Gospodarska javna infrastruktura se načrtuje v območju
in izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Detajlni pogoji za priključitev na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta v
skladu s pozitivnim mnenjem.
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(3) Točen potek tras se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije.
(4) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
13. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Na severovzhodnem delu območja, izven območja
OPPN, poteka obstoječa cesta širine cca 2,80 m ki se na jugovzhodenm delu navezuje na cesto Beltinci–Lipa. Zaradi povečanja
prometa se ta obstoječa cesta razširi in ob njej uredi pločnik. Po
ureditvenem območju potekajo še interne prometne povezave.
(2) Čez ureditveno območje se vzporedno z obstoječo
cesto uredi nova prometna cesta s pločnikom v smeri JV–SZ,
ki se poveže z obstoječimi internimi cestnimi povezavami. Del
te ceste je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
(3) Uvozi na ureditveno območje so obstoječi.
(4) Širina vozišča osrednje interne ceste znaša 5,5 m,
lahko tudi manj ali več, če za to obstajajo upravičeni razlogi,
utemeljeni s tehničnega, prometnega in prostorskega vidika.
(5) Pri umestitvi nove ceste je potrebno upoštevati:
– vso veljavno zakonodajo,
– zasaditev ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme,
– zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh
udeležencev v prometu,
– upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode,
– preprečiti je potrebno odtekanje površinskih padavinskih
voda z utrjenih površin na javne ceste.
14. člen
(oskrba z vodo)
(1) Znotraj območja OPPN in njegovem obrobju se nahajajo obstoječi javni vodovodi. V osrednjem delu se nahaja
sekundarni vodovod dimenzije PE DN 90, v obrobju ceste
na severovzhodnem robu območja OPPN pa poteka primarni
vodovod DUKTIL DN 200.
(2) Pri dograditvi in obnovi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati izdelan idejni projekt IDP – Sekundarno
vodovodno omrežje v Občini Beltinci, št. projekta 10064, september 2010, ki ga je izdelal ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o.
15. člen
(odvodnja padavinskih voda)
(1) Padavinske vode s streh se po mehanskem čiščenju
(peskolovi) odvaja v meteorno kanalizacijo. Lahko se zbira
tudi v zbiralnikih deževnice. Zbirna meteorna voda se odvaja
v ponikovalni jarek, katerega lokacija je ob obstoječi cesti na
severovzhodu obravnavanega območja in je razvidna iz grafične priloge. Meteorna padavinska voda se lahko eventuelno
odvaja tudi v ponikovalnice, ki pa morajo biti dimenzionirane na
podlagi hidrogeološkega poročila.
(2) Odvajanje padavinske vode z utrjenih površin se predvidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni s površin,
kar pomeni, da se predvidi zadrževanje (zatravitev, travne
plošče, suhi zadrževalnik). Z večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja, se meteorne vode odvede preko
lovilcev maščob.
(3) Meteorna voda s cestišč in javnih utrjenih površin se
odvaja preko meteorne kanalizacije v ponikovalni jarek.
16. člen
(odvodnja fekalnih voda)
(1) Na območju OPPN je delno že zgrajena fekalna kanalizacija. Novi fekalni kanali sekundarne kanalizacije se načrtujejo v območju javnih poti.
(2) Vsi predvideni stanovanjski objekti na območju OPPN
se morajo priključiti na predvideno sekundarno fekalno kana-
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lizacijo. Priključitev je možna samo za vsak objekt posebej in
samo preko kanalizacijskega jaška, ki se mora za vsak posamezni objekt predvideti vsaj 1 m znotraj parcelne meje.
(3) V fekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati padavinske odpadne vode. Eventuelne tehnološke odpadne vode
je potrebno v objektih voditi ločeno ter pred odtokom v javno
kanalizacijo prečistiti in obdelati do stopnje, ki jo zahtevajo
predpisi za priključitev na javno kanalizacijo.
17. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) V skladu s strokovno podlago Ureditev EE omrežja za
stanovanjsko naselje »Za ogradi« v Beltincih, št. 137/15-MS,
maj 2015, se za napajanje območja OPPN zgradi nova transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Beltinci šola nadomestna, ki
se vključi v srednjenapetostno 20 kV omrežje in nizkonapetostno 0,4 kV omrežje. Obstoječa TP 0,4 kV Beltinci šola se po
zgradnji nove TP demontira. Možno je odstopanje predvidene
lokacije nove TP zaradi kasnejše uskladitve z ostalimi komunalnimi vodi.
(2) Na območju OPPN potekata obstoječa daljnovoda DV
20 k d-131 Beltinci in celotni daljnovod DV 20 Kv d-269 Beltinci
šola. Zaradi izgradnje novih objektov na območju OPPN je potrebno kablirati del daljnovoda DV 20 k d-131 Beltinci in celotni
daljnovod DV 20 Kv d-269 Beltinci šola. Dokler ne bo izvedeno
kabliranje daljnovoda, v varovalnem pasu obstoječega daljnovoda (2 x 10 m) ni dovoljena gradnja objektov, razen gradbenoinženirskih objektov (cevovodi, ceste itd.) in nezahtevnih ter
enostavnih objektov, ki niso namenjeni bivanju.
(3) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju.
(4) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, v ta namen je na strehah
objektov možna namestitev sončnih kolektorjev.
(5) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo
se izvede zemeljsko. Priključka elektrike se izvede v zaščitnih
ceveh. Odmiki elektrike od ostalih zemeljskih vodov morajo
znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom
pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi morajo znašati najmanj 50 cm.
18. člen
(javna razsvetljava)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se opremi z javno razsvetljavo v skladu s kriteriji in predpisi
glede osvetljenosti cest in ob upoštevanju predpisov o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
19. člen
(telekomunikacije)
(1) Zunaj in znotraj območja OPPN poteka zemeljsko telekomunikacijsko omrežje. Pred pričetkom vseh del na območju
urejanja je potrebno naročiti zakoličbo zemeljskega tk omrežja
ter po potrebi naročiti eventualno zaščito oziorma prestavitev
tangiranega tk omrežja.
(2) Na območju predvidene nove cestne povezave je v
bankinah predviden tk koridor (tk trase s tk jaški).
(3) Za potrebe stanovanjskih parcel se mora ob dovozni
cesti projektirati enocevna oziroma dvocevna tk kanalizacija
(PVC ceci 2x fi 110 mm) z ustreznimi tk jaški in predvidenimi
tk cevmi od predvidenih tk jaškov na vsako parcelo. Tk cev se
mora zaključiti v zelenici ali pomožnem tk jašku.
20. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki)
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih
odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Pri novih
objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, da niso vi-
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dno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje
posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih
odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
VI. CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH
DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
21. člen
(območja režimov)
(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kulturne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave.
Posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in varstva
narave niso predvideni.
(2) Obravnavano območje leži izven poplavnih in drugih
ogroženih območij.
22. člen
(varovanje podzemnih voda)
(1) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni
vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje,
zalivanje, tehnološka voda ...) je treba pridobiti vodno pravico
na podlagi vodovodnega dovoljenja ali koncestije v skladu z
določbami ZV-1.
(2) v skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor,
ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim,
izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
23. člen
(požarna varnost)
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora biti urejeno v skladu
z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Do vseh objektov mora biti omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov. Delovne površine za
intervencijska vozila se zagotovijo na prometnih površinah in
manipulativnih površinah ob objektih.
(3) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta se zgradi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki
mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
(4) Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo
biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala.
(5) 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, razen če sprememba
predpisov s tega področja zahteva drugače.
VII. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
24. člen
(varovanje zdravja)
(1) Lega in velikost objektov mora zagotavljati, da bo za
bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno.
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo
varstvo zraka.
(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se
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območje uvrsti v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih
ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo
biti prekoračene.
25. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične
zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je
treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo sodobnih materialov pa zmanjšati stroške
ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube energije. Pri tem se
uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije,
izraba padavinske vode, izraba geotermalne vode, skupni energetsko varčni sistemi). Priporoča se izraba padavinske vode za
sanitarne namene.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim
pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g].
VIII. ODSTOPANJA
26. člen
(odstopanja)
(1) Odstopanja v namembnosti območja niso dopustna.
(2) Dopustna so odstopanja od poteka načrtovanih tras,
objektov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in
komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med gradnjo
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske,
hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci
oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje
spadajo odstopanja.
(3) Pri posegih v obstoječe objekte (rekonstrukcija, dozidava, pridobitev gradbenega dovoljenja – legalizacija) zgrajenih pred sprejetjem tega odloka se lahko ohranijo obstoječi
nakloni strehe, odmiki in višine.
IX. ETAPNOST
27. člen
(etapnost)
(1) Pred začetkom gradenj zahtevnih in manj zahtevnih
na območju OPPN je potrebno v skladu s pogoji tega odloka,
izvesti parcelacijo v celoti ali fazno. Časovna izvedba parcelacije in gradnje, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne etape,
je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.
(2) Pred začetkom gradnje zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov je potrebno izvesti ponikovalni jarek za meteorne vode, razen če je možna izvedba ponikovalnice, locirane na
zemljišču investitorja pod pogoji 15. člena tega odloka.
X. POSEBNI POGOJI
28. člen
(posebni pogoji)
Prostorski izvedbeni pogoji za ureditev v kompleksu so
podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo. Pri načrtovanju objektov in ureditev in pri izvajanju del je treba upoštevati tudi vse
pogoje iz smernic pristojnih organov in organizacij pridobljenih
k podrobnemu prostorskemu načrtu.
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XI. KONČNA DOLOČILA
29. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpogled javnosti pri pristojnem občinskem organu za urejanje
prostora Občine Beltinci.
30. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-10-94/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3273.

Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe
sredstev koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in
46/14 – ZON-C) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji
dne 22. 10. 2015 sprejel

ODLOK
o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina
Beltinci (v nadaljevanju: občina) prejme kot del koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
2. člen
Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine.
Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču lahko Republika Slovenija podeli koncesijo in določi upravljavca na podlagi
javnega razpisa.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v narave vire v Občini Beltinci.
Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov;
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak,
mokrišč, vodnih virov ipd.);
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz;
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst;
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
– druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere
za razvoj populacij divjadi.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje lovskih objektov.
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(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine;
– čiščenje divjih odlagališč v lovišču;
– preprečevanje in povračilo škode po divjadi;
– informiranje in izobraževanje širše javnosti s področja
lovstva, trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in varovanja okolja.
4. člen
Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega
programa porabe sredstev, ki so vključene v proračun Občine
Beltinci. Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski
prihodki v proračun naslednjega leta.
5. člen
Upravičenci do sredstev (ali storitev, blaga in materiala)
za izvajanje ukrepov iz 3. člena tega odloka so lovske družine
– koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za
lovišča, ki ležijo na območju Občine Beltinci.
6. člen
Višina sredstev (ali količina storitev, blaga in materiala), ki
pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu
delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Beltinci.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
7. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Beltinci, lahko pa tudi
nadzorni odbor občine.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Beltinci.
Št. 032-01/2015-10-89/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3274.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje v Ižakovcih

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A), 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in prvega odstavka
95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni
seji dne 22. 10. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje v Ižakovcih
1. člen
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko naselje v Ižakovcih (Uradni list RS, št. 48/15)
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se v drugi alineji v petem odstavku 9. člena spremeni besedilo
tako, da se glasi:
»– višinski gabarit: do P+1. Objekti so lahko podkleteni
kolikor to dopušča višina podtalnice. Podkletene stavbe je treba
načrtovati in graditi ob upoštevanju možnosti visoke podtalnice. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m nad koto
nivelete ceste.«
2. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-10-95/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3275.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci

Na podlagi določil Zakon o štipendiranju (Zštip-1, Uradni
list RS, št. 56/13) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni
seji dne 22. 10. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju v Občini Beltinci
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Beltinci (Uradni list
RS, št. 21/09) se v drugem odstavku 4. člena, za besedilom
»po Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Beltinci«, doda
pika in se črta preostali del besedila, navedenega v oklepaju.
2. člen
V tretji alineji prvega odstavka 7. člena se za besedilom
»podiplomski študijski program« doda pika in se črta preostali
del besedila.
Črta se besedilo četrte alineje prvega odstavka 7. člena
in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– da ima v preteklem študijskem letu povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,5.«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor izpolnjuje pogoje za dodelitev štipendije več kandidatov, kot je razpisanih štipendij, imajo prednost do dodelitve
štipendije kandidati z višjo povprečno oceno vseh opravljenih
izpitov v preteklem študijskem letu. Med kandidati z isto povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem
letu pa imajo prednost kandidati z višjo povprečno oceno vseh
opravljenih izpitov.«.
3. člen
Črta se tretji odstavek 9. člena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-10-96/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
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KRIŽEVCI

3276.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 15. člena Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 7. seji dne 8. 10. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Križevci, ki ga je izdelalo podjetje
Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., ob sodelovanju podjetja Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. in Urbania,
prostorske rešitve, d.o.o. (do faze osnutka) pod številko projekta 1146/09.
(2) V postopku priprave OPN je bilo na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-6/2010 z dne 12. 2. 2010
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Izdelano je bilo okoljsko poročilo z dodatkom na varovana območja, ki ga je
izdelalo podjetje Boson trajnostno načrtovanje, d.o.o., pod številko projekta 27/11.
(3) Občinski prostorski načrt Občine Križevci (v nadaljnjem besedilu: OPN), vsebuje strateški in izvedbeni del.
(4) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb Občine Križevci (v nadaljnjem
besedilu: občine) in varstvenih zahtev določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– zasnovo prostorskega razvoja občine,
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra,
– okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– okvirna območja razpršene poselitve,
– usmeritve za prostorski razvoj občine.
(5) Izvedbeni del OPN določa:
– enote urejanja prostora,
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje in
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(vsebina in oblika OPN)
(1) OPN vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. uvodne določbe,
2. strateški del:
2.1 izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
2.2 zasnova prostorskega razvoja občine,
2.3 zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra,
2.4 okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
2.5 okvirna območja razpršene poselitve,
2.6 usmeritve za prostorski razvoj občine,
2.7 koncept prostorskega razvoja za občinsko središče,
2.8 usmeritve za razvoj v krajini,
2.9 usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
2.10 usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
3. izvedbeni del:
3.1 enote urejanja prostora,
3.2 območja namenske rabe prostora,
3.3 dopustna izraba prostora,
3.4 prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in vrst posegov v prostor,
3.5 prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, merila za parcelacijo,
3.6 prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje v območju gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,
3.7 prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih
dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
3.8 prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja,
3.9 prostorski izvedbeni pogoji za posamezne podrobne namenske rabe prostora,
3.10 podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji po posameznih enoti urejanja prostora,
3.11 prostorski izvedbeni pogoji v območjih OPPN,
4. končne določbe.
(3) Odlok o OPN Občine Križevci vsebuje tudi dve prilogi k izvedbenemu delu:
Priloga 1a: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske
rabe prostora.
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Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora.
(4) Grafični prikazi OPN vsebujejo:
– grafične prikaze strateškega dela:
I. zasnova prostorskega razvoja občine,
II. zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
III. usmeritve za razvoj poselitve in delno prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene poselitve
in razpršene gradnje,
IV/1. usmeritve za razvoj v krajini – 1. del,
IV/2. usmeritve za razvoj v krajini – 2. del in
V. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč.
– grafične prikaze izvedbenega dela:
1. pregledna karta občine z razdelitvijo na liste,
2. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
3. prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev,
4. prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
5. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območij enot urejanja prostora DPN in OPPN.
3. člen
(obvezne priloge OPN)
(1) Obvezne priloge OPN vsebujejo:
1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in ostalih hierarhično višjih prostorskih aktov,
ki se nanašajo na obravnavano območje,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja,
5. obrazložitev in utemeljitev OPN,
6. povzetek za javnost in
7. okoljsko poročilo.
(2) Varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v prikazu stanja prostora. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter
posegi v prostor izhajajo iz posameznih področnih zakonov, ki zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno upošteva tako
pri načrtovanju kot pri konkretnih odločitvah v upravnem postopku.
4. člen
(pomen kratic)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– CPVO: celovita presoja vplivov na okolje,
– EO: enostavni objekt,
– EUP: enota urejanja prostora,
– FI: faktor izrabe gradbene parcele,
– FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele,
– GJI: gospodarska javna infrastruktura,
– NO: nezahtevni objekt,
– NRP: namenska raba prostora,
– OPN: občinski prostorski načrt,
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
– PIP: prostorski izvedbeni pogoji,
– PNRP: podrobnejša namenska raba prostora,
– PM: parkirno mesto,
– RPE: register prostorskih enot in
– SPRS: strategija prostorskega razvoja RS,
– UN: urbanistični načrt.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
avtobusno postajališče:
posebej zgrajena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oziroma
izstopanje potnikov,
avtohton:
prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja; izviren, samonikel (npr. avtohtone drevesne vrste, avtohtona tipologija
objektov),
bruto etažna površina stavbe:
je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena s svetlo višino 1,60 m in več,
bruto tlorisna površina stavbe:
je skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim,
celostno urejanje:
je urejanje prostora na območju, na katerem se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) ali skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP), določenimi v tem odloku, načrtuje gradnja večjega števila objektov, ki so medsebojno povezani v
pogledu funkcionalnosti, komunalnega opremljanja ali urbanističnega oblikovanja,
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dovoljenje s področja graditve objektov:
je dovoljenje za gradnjo, uporabo objekta ali izvedbo del, ki niso gradnja,
dvokapnica v zamiku:
je simetrična dvokapna streha, ki se vertikalno zamika v slemenski legi tako, da tvori vzdolžni fasadni pas, namenjen prezračevanju in osvetljevanju podstrešja oziroma mansarde,
elementi urbane opreme:
so objekti, ki sodijo v segment urbane opreme v okviru veljavnega podzakonskega akta o razvrščanji objektov glede na zahtevnost, in drugi objekti urbane opreme, kot so klopi, mize, koši za smeti, konfini, otroška igrala, razpela, oglasne deske, manjše
ograje, ulična svetila in podobni elementi za urejanje površin, namenjenih zadrževanju ljudi,
etaža:
je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se kot etaža štejeta tudi pritličje (P) in mansarda (M),
faktor izrabe gradbene parcele (FI):
se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna
površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim,
faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ):
je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino gradbene parcele; pri tlorisni projekciji
se ne upoštevajo balkoni, napušči, nadstreški nad vhodom ipd., upošteva pa se tudi tlorisna projekcija EO in NO na gradbeni parceli,
fundus objekta:
je zemljišče pod objektom,
glavna fasada:
je fasada stavbe ob javnem prostoru naselja, poti, cesti, trgu ali pomembni gradbeni liniji; oblikuje javni prostor in opredeljuje
značaj naselja; pri vogalnih stavbah se kot glavni pojmujeta obe vogalni fasadi stavbe; oblikuje se kot najpomembnejša fasada
stavbe, praviloma se na glavni fasadi organizira glavni vhod v stavbo, okenske odprtine itd.; pri poslovnih objektih se na glavni
fasadi organizirajo izložbe in drugi arhitekturni elementi, ki izražajo program in pomen stavbe,
gradbena parcela:
je zemljišče za gradnjo, 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; omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami,
vključno s parkiranjem, dostopom ter komunalnimi in energetskimi priključki,
javni prostor naselja (ali tudi: javne površine naselja):
so zemljišča in objekti, ki so dostopni vsem pod enakimi pogoji; to so predvsem površine cest, igrišča, trgi, parkirišča, pokopališča, zelenice in površine za pešce,
klet (K):
je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol; klet je povsem ali delno vkopana, v primeru, ko gre za delno
vkopano klet, je lahko v celoti nad terenom le ena eni stranici objekta, ostale stranice objekta pa morajo biti vkopane vsaj na dveh
tretjinah površine, razen če je v podrobnih določilih za tipologijo objektov določeno drugače,
kolenčni zid:
je del zunanjega zidu od zadnje stropne konstrukcije do kapne lege, ki v prostorih v podstrehi zagotavlja ustrezne tlorisne
površine prostorov s potrebno svetlo višino; večinoma se pojavlja pri objektih, ki imajo izkoriščeno mansardo ter pri gospodarskih
objektih, ki se oblikujejo po vzoru tradicionalnih z nekoliko dvignjenim, praviloma lesenim podstrešjem,
kubus:
osnovni element objekta, stavbe (kvader, kocka), ki s svojim položajem in volumnom opredeljuje oziroma omejuje prostor,
legalizacija:
je pridobitev gradbenega ali upravnega dovoljenja za gradnjo, za katero ni bilo pridobljeno dovoljenje, pa bi moralo biti pridobljeno, pod pogojem, da se gradnja v primeru neskladnosti z določili tega odloka uskladi z določili tega odloka,
mansarda (M):
je del stavbe, katerega izkoriščeni prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in v pretežni meri pod poševno, praviloma
dvokapno streho,
mansardno okno (tudi frčada, »kukerl«):
je funkcionalna strešna odprtina namenjena osvetlitvi mansardnih ali podstrešnih prostorov, ki ne sega preko slemena strehe
in ne prekinja kapne lege objekta; mansardna okna se postavljajo skladno s kompozicijo fasade, praviloma so osno prilagojena
okenskim odprtinam; pogosto gre za poudarek nad vhodom,
objekti v nizu:
so objekti, zgrajeni z dodajanjem objektov neposredno enega za drugim oziroma ob drugem, pri čemer se približajo ali stikajo
zaporedno s hrbtnimi oziroma čelnimi stranmi; objekti se postavljajo v nizu bodisi v globino ene ali več gradbenih parcel bodisi ob
cesti ali javnemu prostoru (trgu) tako, da tvorijo ulico;
območja tradicionalne tipologije:
je območje, kjer prevladujejo objekti tradicionalne tipologije, avtohtoni objekti v prostoru,
obstoječ objekt v prostoru:
je objekt, zgrajen v prostoru pred veljavnostjo tega odloka, njegova prisotnost pa je razvidna iz uradnih evidenc ali drugih
ustreznih listin,
obvodni prostor:
je zemljišče, ki obsega obalni pas in priobalno zemljišče rek in pritokov ter stoječih voda,
odprte zelene površine:
so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča in druge zelene površine,
opečni zareznik:
je strešna kritina, narejena iz gline, ki se prednostno uporablja v naravni rdeči, zemeljski barvi,
osnovni objekt:
je objekt, ki s svojo podobo in dejavnostjo, ki se opravlja v njem, ustvarja splošno podobo naselja oziroma dela naselja;
osnovni objekt je pri stanovanjskih površinah stanovanjski ali poslovno stanovanjski, pri površinah centralnih dejavnosti poslovni
objekt oziroma objekt družbene infrastrukture, pri površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo je to gospodarski objekt domačije
oziroma hlev itd.
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senčnica:
je odprti nadstrešek, transparentna ozelenjena konstrukcija namenjena zaščiti pred soncem in vetrom ob objektih ali tudi ob
opornih zidovih, če gre za zeleno bariero,
podstrešje (p):
je del stavbe, katerega neizkoriščeni prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma
dvokapno streho,
pomožni kubus:
je bodisi prizidek k obstoječemu objektu bodisi posamezen del objekta, ki s svojo postavitvijo in obliko dopolnjuje tako funkcijo
kot tudi podobo osnovnega kubusa; kot pomožni kubus se ne štejejo objekti kot so nadstrešek in pergola, prav tako ne izzidek, ki
je poudarek vhoda; kot pomožni kubus se na primer lahko šteje garaža, zgrajena kot prizidek oziroma kot del objekta,
pomožni objekti:
so praviloma manjši objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnih objektov na posamezni parceli in so zaradi svoje velikosti, načina
gradnje in rabe v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med manj zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte; v primeru, da se
gradijo kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, je zanje potrebno pridobiti ustrezno upravno dovoljenje s področja graditve objektov,
praviloma:
pomeni, da se upoštevajo določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, se odstop od določil
tega odloka obrazloži in utemelji v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor s področja graditve objektov,
priobalno zemljišče:
je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče in sega na vodah prvega reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na
vodah drugega reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča,
pritličje (P):
je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 m nad njo,
razvit tloris:
je tradicionalen koncept postavitve domačije, za katerega so značilni zalomljeni tlorisi združenih stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij, ki so med seboj pravokotni v obliki črke L (redkeje T ali U); višinski gabarit objektov je poenoten; stanovanjski
del objekta je praviloma postavljen ob javni prostor,
sleme:
je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta; za 1,5 m ga lahko presega dimnik,
sprememba namembnosti objekta:
je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena
objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico,
strešni izzidek:
je del fasade stavbe, ki se dvigne tako, da prekinja kapno lego objekta in ne presega slemena objekta; namenjen je osvetljevanju podstrešja oziroma mansarde oziroma oblikovanju arhitekturnega poudarka stavbe; pogosto gre za izzidek, izmaknjen iz
ravnine fasade, pokrit z dvokapno ali enokapno streho, postavljeno pravokotno na osnovno strešino v osi glavnega vhoda v objekt,
strokovna prostorska preveritev:
je urbanistična, krajinska, arhitekturna oziroma gradbeno-tehnična strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave OPPN ali pred
pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov izdela pooblaščen inženir ustrezne stroke z namenom, da se strokovno preveri
in utemelji umestitev posegov in drugih ureditev v prostor ali sanacija degradiranih prostorov in se zanje določijo podrobni pogoji,
transparentna fasada:
je fasada, kjer se ob uporabi (kovinske, lesene, betonske) konstrukcije ter večjih prozornih (npr. steklenih) površin oblikuje
objekt, ki s svojo odprtostjo proti zunanjemu prostoru vzpostavlja neposreden stik z njegovo okolico,
uporabna površina:
je tisti del neto tlorisne površine, ki ustreza namenu in uporabi stavbe,
varovalni pas gospodarske javne infrastrukture:
obsega prostor, določen v skladu s področno zakonodajo, v katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega
organa oziroma upravljavca,
veduta:
je pogled na neko območje z določenega mesta opazovanja, značilen pogled na neko območje,
vodno zemljišče:
je zemljišče, na katerem je voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem; 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,
vplivno območje drevesa:
je talna površina pod obodom krošnje, razširjena za 1,5 m na vse strani,
vinska klet:
je kmetijska stavba za kletarjenje, spravilo in predelavo grozdja ter sadja, za pridelavo in shranjevanje vina in sokov ter za
shranjevanje drugih kmetijskih pridelkov, strojev in orodja, lahko tudi za občasno bivanje.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga na
dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi veljavni predpisi.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske oblike.
2. STRATEŠKI DEL
6. člen
(splošne določbe)
(1) Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, določitev namenske rabe zemljišč in PIP, območja naselij ter območja razpršene poselitve.
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(2) Strateški del OPN teži k upoštevanju načel vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhaja iz izhodišč SPRS in določb PRS
ter drugih evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil ter sektorskih nacionalnih programov oziroma njihovih operativnih
programov.
(3) Pri načrtovanju usmeritev prostorskega razvoja Občine Križevci so bila upoštevana izhodišča SPRS.
(4) Strateški del OPN upošteva tudi ostale razvojne dokumente državnega in regionalnega pomena, kot so:
– Program razvoja podeželja 2014–2020 za Republiko Slovenijo,
– sektorski nacionalni programi oziroma njihovi operativni programi in
– drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov načrtuje razvoj oziroma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske
javne infrastrukture.
(5) Strateški del OPN upošteva razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora na državni, regionalni in lokalni
ravni. OPN enako upošteva varstvene usmeritve in zahteve iz predpisov, programov in načrtov s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva naravnih dobrin in varstva kulturne dediščine na vseh ravneh varovanja, ki so prikazani v prikazu stanja prostora
za Občino Križevci, ki je obvezna priloga tega odloka.
2.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
7. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
(1) Občina Križevci spada med manjše slovenske občine, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Površina občine
znaša 46,2 km². Konec leta 2011 je imela občina po podatkih Statističnega urada RS 3.800 prebivalcev, v začetku leta 2014 pa
3.702 prebivalca. Leži v Prlekiji in meji na občine Ljutomer, Veržej, Murska Sobota, Radenci in Sv. Jurij ter je del upravne enote
Ljutomer. Občina je reliefno sestavljena iz dveh enot, Murskega polja in Slovenskih goric. Površje je z izjemo zahodnega roba
občine, kjer se začenjajo Slovenske gorice, precej enotno in nerazgibano.
(2) V občini je 16 naselij: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe pri Ljutomeru, Iljaševci,
Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas, Zasadi. Prostorsko so
prebivalci skoncentrirani v naseljih v neposredni bližini regionalne ceste Gornja Radgona – Radenci – Ljutomer – Ormož, kjer so v
večji meri skoncentrirane tudi storitvene in oskrbne dejavnosti. Glede na poselitvene vzorce lahko v občini ločimo dva tipa poselitve.
V osrednjem delu občine, od trase avtoceste A5 proti Ljutomeru (v nadaljnjem besedilu AC), ob regionalni cesti Gornja Radgona
– Ljutomer prevladuje obcestni poselitveni vzorec, drugi tip poselitve pa se je oblikoval v južnem delu občine. Za ta del je značilen
bolj razložen oziroma razpršen poselitveni vzorec. Zaradi bližine, se v sistemu izvajanja posameznih dejavnosti, poselitvi in gospodarski javni infrastrukturi celotno območje občine gravitacijsko močno navezuje na mesto Ljutomer kot bližnje regionalno središče.
(3) Prednosti dosedanjega prostorskega razvoja so naslednje:
– velike površine nepozidanih stavbnih zemljišč na območju občine, kar pomeni velik potencial za prihodnji prostorski razvoj
občine, tako za širitev stanovanjske gradnje in urejanja centralnih dejavnosti kot tudi za razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih
dejavnosti,
– bližina večjih središč (Ljutomer, Ormož, Ptuj, Gornja Radgona, Murska Sobota), ki omogočajo zaposlovanje prebivalcev,
opravljanje upravnih storitev, uporabo storitvenih dejavnosti hkrati pa so ta središča izvor potencialnih priselitev na območje Občine
Križevci,
– tradicionalna arhitekturna podoba se je ohranila s prenovo stanovanjskih objektov, ki so bili značilni za velika kmečka
gospodarstva na tem območju,
– demografska struktura prebivalcev izkazuje dober notranji potencial za rast prebivalcev (močna generacija prebivalcev
starih med 20 in 35 let),
– dobre možnosti za priselitve novih prebivalcev, zaradi obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč za stanovanjsko pozidavo,
dobre prometne dostopnosti, ki se je z dokončanjem avtocestne povezave Maribor – Murska Sobota še izboljšala, bližina zaposlitvenih, upravnih in storitvenih središč, ustrezna infrastruktura za vzgojo in izobraževanje otrok, varnost bivalnega okolja, možnosti
za rekreacijo in preživljanje prostega časa v naravnem okolju,
– prostorske možnosti bi lahko omogočale bolj aktivno preživljanje prostega časa in povezovanje prebivalcev na območju
Občine Križevci, za ta namen bi bilo potrebno bolje izkoristiti številne gasilske domove, občinsko stavbo in kulturni dom, športni
center Križevci, hipodrome, nogometna igrišča in prilagoditi aktivnosti različnim starostnim skupinam prebivalcev,
– ohranjen tradicionalni podeželski značaj območja s številnimi aktivnimi kmetijskimi gospodarstvi, ki so usmerjena predvsem
v tržno živinorejo,
– intenzivna kmetijska pridelava (perutninske farme) je skoncentrirana in odmaknjena od naselij,
– dobre možnosti za razvoj izletniškega turizma v povezavi z bližnjimi turističnimi središči z namestitvenimi zmogljivostmi –
Banovci, Radenci (Gajševsko jezero, športni center Križevci, pešpoti, kolesarske povezave, jahalne poti, hipodromi, objekti kulturne
dediščine, cerkev (verski turizem), turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetijah,
– ustrezna povezanost naselij z državnimi in občinskimi cestami,
– z dokončanjem avtocestne povezave med Mariborom in Mursko Soboto in vzpostavitvijo ustreznega sistema cestninjenja
za tovorna vozila bo regionalna cesta Gornja Radgona – Ljutomer razbremenjena večjih prometnih tokov, predvsem tovornega
prometa, kar posledično pomeni zmanjšanje hrupa, emisij onesnaževanja zraka, izboljšanje prometne varnosti,
– ustrezna vodooskrba je zagotovljena v vseh naseljih, večina naselij se oskrbuje iz javnega vodovodnega omrežja, ki se
napaja iz vodnega vira Lukavci. Naselja Vučja vas in Zasadi se oskrbujejo z vaškim vodovodnim sistemom, ki uporablja vodni vir
v Vučji vasi, naselje Bučečovci pa se napaja iz vodnega vira v Bučečovcih. Za oba vodna vira je predvideno ukinjanje po izgradnji
Pomurskega vodovoda, sistem C in priključitev na novozgrajeni vodovod,
– naselja v osrednjem, strnjeno pozidanem delu občine že imajo deloma izgrajen kanalizacijski sistem, zbrane odpadne
vode se odvajajo na centralno čistilno napravo v Ljutomeru, ki ima ustrezne kapacitete za čiščenje odpadnih voda tudi z območja
Občine Križevci,
– vzpostavljen je sistem ločenega zbiranja odpadkov, v večini naselij so urejeni ekološki otoki.
(4) Slabosti dosedanjega prostorskega razvoja:
– obstoječa nepozidana stavbna zemljišča niso dosegljiva na nepremičninskem trgu, saj so vsa v zasebni lasti, njihovi lastniki
pa za njihovo prodajo niso zainteresirani,
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– opremljenost naselij z družbeno infrastrukturo, osebnimi storitvami in komunalno infrastrukturo je pomanjkljiva, kar trenutno
ne zagotavlja visoke kvalitetnega bivalnega okolja,
– izginjanje in slabo gradbenotehnično stanje objektov tradicionalne arhitekture in pojavljanje (izstopajoče) arhitekture, ki ne
upošteva tipoloških značilnosti obstoječega grajenega tkiva,
– s staranjem prebivalstva se povečujejo potrebe po oskrbnih dejavnostih za starostnike,
– v zadnjih desetih letih se je število delovno aktivnih prebivalcev močno zmanjšalo,
– v strnjeno pozidanih delih naselij je več zapuščenih objektov, ki so prepuščeni propadanju in s tem negativno vplivajo na
zunanjo podobo naselij,
– na območju občine ni večjega zaprtega športnega objekta, razen šolske telovadnice, ki pa nima ustreznih kapacitet za
potrebe v občini,
– malo je turističnih ponudnikov, ki se ne povezujejo med seboj oziroma z nosilci turistične ponudbe v širši okolici; ni vzpostavljenega sistema informiranja obiskovalcev in promocije turistične ponudbe na območju občine,
– slabo stanje občinskih cest zaradi pomanjkljivega vzdrževanja, ki je posledica dolžine sistema in pomanjkanja finančnih
sredstev,
– številni prehodi občinskih cest preko železnice, ki niso ustrezno urejeni, kar poslabšuje varnost cestnega prometa, zato
bodo potrebne preusmeritve lokalnega prometa, ob zagotovitvi ustrezne dostopnosti do obstoječih objektov,
– za južni del občine je značilna razpršena poselitev, zato je urejanje gospodarske javne infrastrukture gradbeno in finančno
zahtevnejše,
– onesnaženost vodotokov, kar je posledica intenzivnega kmetijstva, neurejenega ravnanja z odpadnimi vodami; to ima
negativne vplive tudi na kakovost podzemne vode, saj je vodonosnik zaščiten z zelo plitvim zaščitnim slojem in
– vizualno šibka prisotnost vodotokov v prostoru, kar je posledica njihove regulacije v preteklosti (značilna predvsem za
Ščavnico).
8. člen
(razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije)
(1) Razvojne potrebe Občine Križevci so naslednje:
– nadaljnji prostorski razvoj mora ohranjati podeželski izgled območja in omogočiti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce
občine. Razvojna ideja občine je dvig števila prebivalcev do približno 4.000 prebivalcev v naslednjih petnajstih letih,
– izboljšati bo potrebno kakovost bivalnega okolja (dograditev in širitev infrastrukturnih omrežij, dopolnitev ponudbe oskrbnih
dejavnosti) in zagotoviti nova delovna mesta v občini,
– razvoj obrtno-poslovne cone v Bučečovcih, za katero se predvideva razširitev, predvsem zaradi dobre prometne dostopnosti
(bližina avtoceste) in oddaljenosti od stanovanjskih območij. V coni je možen razvoj večjega, proizvodno naravnanega podjetja ali
razvoj več manjših obrtnih podjetij,
– velike površine nezazidanih stavbnih zemljišč se prednostno namenijo stanovanjskim območjem. Potencial je tudi v notranji
prenovi naselij oziroma v zemljiščih, ki so sicer že zazidana, vendar stavbe zaradi različnih razlogov propadajo ali so zapuščene.
Glede na težnje po modernejši gradnji, se lahko ena ob večjih strnjenih površin v urbaniziranem območju ob regionalni cesti
Gornja Radgona – Radenci – Ljutomer – Ormož nameni gradnji objektov sodobne tipologije; v tem smislu se razvija tudi območje
na severnem vstopu v naselje Lukavci, kjer je tak koncept sodobnih hiš že zastavljen. V ostalih območjih je potrebno pri gradnji
upoštevati tradicionalno arhitekturo,
– pomemben potencial območja Občine Križevci je prepoznan na področju razvoja turizma z vključitvijo Gajševskega jezera,
kulturnih znamenitosti in možnosti za aktivno preživljanje prostega časa (kolesarske in tematske poti, konjeniški turizem) v turistično ponudbo,
– v prihodnosti bi bilo potrebno obnoviti in razširiti šolsko telovadnico, da bi v občini dobili večji pokriti objekt, namenjen
športnim aktivnostim,
– ohranjanje tradicionalne kmetijske usmerjenosti občine in omogočanje nadaljnjega razvoja kmetijskih gospodarstev ostaja
ključen element prihodnjega prostorskega razvoja,
– potrebna je ureditev problematike številnih prehodov občinskih cest preko enotirne železniške proge Radenci – Ljutomer,
saj niso ustrezno urejeni. To poslabšuje varnost cestnega in železniškega prometa, zato bodo potrebne ukinitve nekaterih prehodov
in preusmeritve lokalnega prometa za zagotovitev ustrezne dostopnosti do obstoječih objektov,
– potrebna je ureditev površin za mirujoči promet v občinskem središču in ureditev parkirnih površin za tovorna vozila, z
namenom izboljšanja prometne varnosti.
(2) Razvojne potrebe regije:
– izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih skupne čistilne naprave Ljutomer in
– dograditev regionalnega vodovodnega sistema Pomurskega vodovoda,
– na del Občine Križevci sega načrtovani Državni prostorski načrt za hidroelektrarno Hrastje Mota na Muri (ZUPUDPP, Uradni
list RS, št. 80/10, 106/10, 57/12), ki je v pripravi,
– posodobitev predpisa za varovanje vodnega vira Lukavci in vzpostavitev režimov vodovarstvenih pasov,
– ureditev statusa kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih z namenom varovanja vodnih virov,
– ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod izven strnjenih območij, kjer javna kanalizacija in čistilna naprava ni
predvidena.
9. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
Občina Križevci je:
– s sosednjimi občinami povezana na področju infrastrukturnih omrežij: prometna navezanost, oskrba s pitno vodo, odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih vod, preskrba z električno energijo, telekomunikacijske povezave,
– z ostalimi pomurskimi občinami povezana na področju ravnanja z odpadki in
– z mestoma Ljutomer in Murska Sobota povezana pri dopolnjevanju z dejavnostmi, ki v občini niso razvite ali pa njihova
stopnja razvitosti ne zadovoljujejo potreb občine (sekundarne, terciarne in kvartarne dejavnosti).
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10. člen
(splošni cilji prostorskega razvoja občine)

Splošni cilji prostorskega razvoja Občine Križevci so skladni s cilji prostorskega razvoja v Republiki Sloveniji in so združeni
v naslednje vsebinske skupine:
– skladen, racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
– skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi z optimalno zasnovo poselitve,
– optimalna porazdelitev in razvoj dejavnosti v prostoru,
– prostorske možnosti za razvojno usmerjenost pomembnejših naselij v občini, zlasti občinskega središča in oskrbnih središč,
– dobra infrastrukturna opremljenost in povezanost infrastrukturnih omrežij,
– preudarna raba naravnih virov z uravnoteženo namensko rabo prostora,
– prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami in skrb za ekološko ravnovesje,
– ohranjanje in varovanje okolja, narave in kulturne dediščine,
– zagotavljanje varstva naravnih vrednot in ohranjanje biotske pestrosti,
– zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– sanacija degradiranega prostora.
11. člen
(prioritetni cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Zaradi dosedanjega prostorskega razvoja občine ter strategije razvoja posameznih obstoječih in predvidenih dejavnosti
v prostoru so cilji prostorskega razvoja občine usmerjeni v zagotovitev prostorskih pogojev:
– za uravnotežen prostorski razvoj občine,
– za umestitev stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi v občinskem središču in v strnjenih delih naselij, v katera
bo usmerjen razvoj poselitve v občini,
– za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij v občinskem središču, možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, zdravniško oskrbo, športno in kulturno dejavnost, informiranje in druženje ter razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo,
– za razvoj proizvodnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti na območju gospodarskih con,
– izboljšanje prostorskih in drugih razmer za razvoj novih delovnih mest z ustreznimi ukrepi aktivne zemljiške politike in aktivnim pridobivanjem razvojnih sredstev, ki bodo uvedena kot ena od podlag za zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za
razvoj gospodarskih dejavnosti in zagotovitev novih delovnih mest,
– izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij in turističnih območij, ki se zagotavlja z gradnjo novih cest, s
prenovami obstoječih prometnic in z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih,
– za povečanje prometne varnosti in za potrebe javnega potniškega prometa, pri čemer se prometne ureditve načrtujejo po
načelih trajnostne mobilnosti,
– za ustrezno energetsko ter komunalno opremljenost naselij in turističnih območij, in sicer s postopnim opremljanjem ob
upoštevanju prioritet in faznosti glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij (zankanje elektroenergetskega omrežja občine,
izboljšava telekomunikacij, izgradnja sistemov ogrevanja z lesno biomaso, sončno energijo in z drugimi alternativnimi energetskimi
viri) ter z novogradnjami kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami in sistemi za oskrbo s pitno vodo,
– za nadgrajevanje prepoznavnosti prostora občine, krajine in grajenih struktur, ustvarjanje novih kvalitet v prostoru in ohranjanje naravnih kakovosti, in sicer z usmerjanjem novogradenj predvsem na območja obstoječih naselij in območij avtohtone razpršene
poselitve, s sanacijo območij razpršene gradnje, s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino ter z ohranjanjem
kmetijske rabe prostora in prvin krajinske prepoznavnosti,
– za razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot pomembnih razvojnih programov, pri čemer se omogoča prostorske
možnosti za novogradnje in širitev obstoječih turističnih kmetij ter navezovanje turističnih programov na kmetijsko dejavnost,
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine,
– za prostorske ureditve, ki so lahko v soodvisnosti od ureditev v sosednjih občinah in se načrtujejo skupaj s temi občinami,
– za neoviran dostop javnih objektov in površin funkcionalno oviranim osebam.
(2) Razvoj občine mora prispevati k doseganju okoljskih ciljev, predvsem zmanjšanju hrupa, zmanjšanju obremenjevanja
prsti in vegetacije, izboljšanju in ohranjanju kakovosti vodnih virov, zmanjšanju obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki in
komunalnimi odpadnimi vodami ter ohranjanju krajinske in biotske raznovrstnosti.
(3) Razvoj občine mora upoštevati omejitve v prostoru z namenom varovanja ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter preprečitve ali čim večjega zmanjšanja posledic naravnih in drugih nesreč.
(4) S prostorskim razvojem in ureditvami se omogoča ohranjanje kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in
gospodarski razvoj občine.
2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine
12. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Prednostna območja za razvoj poselitve v Občini Križevci so:
– notranji razvoj na obstoječih nepozidanih stavbnih zemljiščih v naseljih ob glavni prometnici od naselja Stara Nova vas,
Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru, Boreci do naselja Ključarovci pri Ljutomeru, ki so spojeni v poselitveno aglomeracijo. Proste
stanovanjske površine namenjene intenzivnejšemu razvoju poselitve, so v naseljih Križevci pri Ljutomeru, Boreci in Ključarovci
pri Ljutomeru,
– območje za širitev stanovanjske poselitve s spremljajočimi kmetijskimi dejavnostmi v naselju Iljaševci in Lukavci z namenom
vključitve obstoječe razpršene poselitve v območje naselja,
– prednostno območje za nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti v okolici cerkve v naselju Križevci pri Ljutomeru,
– območje za ureditev osrednjega parka v naselju Križevci pri Ljutomeru,
– območje za vzgojo in izobraževanje v Križevcih pri Ljutomeru z namenom razširitve obstoječe telovadnice,
– območje za širitev proizvodnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti ob obstoječi gospodarski coni v Bučečovcih,
– območje za širitev obstoječih proizvodnih dejavnosti v naseljih Stara Nova vas in Iljaševci,
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– območje za ureditev večjega športno-rekreacijskega območja ob obstoječem hipodromu, športnem igrišču in ribniku v naselju Križevci pri Ljutomeru, ureditev območja obstoječega hipodroma in nogometnega igrišča v naselju Ključarovci pri Ljutomeru
ter obstoječih športnih igrišč v naselju Lukavci.
(2) Prednostna območja za umestitev in razvoj dejavnosti v odprti krajini v Občini Križevci so:
– območja za širitev objektov za kmetijsko proizvodnjo na območju razpršene poselitve,
– območje za razvoj turistične infrastrukture (nastanitvene kapacitete) ob Gajševskem jezeru v naselju Logarovci in Grabe,
– območje razvoja izletniškega turizma in rekreacije (urejanje tematskih poti, kolesarskih poti, površine za oddih v naravnem
okolju) na celotnem območju občine,
– prednostna območja za razvoj kmetijstva v občini so kmetijske površine na območju Murske ravni in meliorirane kmetijske
površine v Ščavniški dolini,
– prednostna območja za razvoj manj intenzivnih kmetijskih dejavnosti (ekološko kmetijstvo) in dejavnosti gozdarstva v občini
so kmetijske in gozdne površine v območjih ohranjanja narave in varstva vodnih virov,
– območje izkoriščanja mineralnih surovin (glinokop) v naselju Boreci se s postopno sanacijo prepusti razvoju naravnih habitatov in naselitvi živalskih vrst ter s tem k ohranjanju narave na območju občine.
13. člen
(omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Omrežje naselij v Občini Križevci vključuje šestnajst naselij.
(2) Naselje Križevci je občinsko središče, po SPRS opredeljeno kot lokalno središče. Naselje ima poleg primarnih razvite
tudi terciarne in kvartarne dejavnosti, ki jih mora opravljati občinsko središče in se bodo v prihodnosti še okrepile. V naselju primanjkujejo sekundarne dejavnosti, ki pa jih uspešno dopolnjujejo sekundarne dejavnosti v ostalih naseljih občine (Stara Nova
vas, Iljaševci, Boreci, Bučečovci).
14. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
(1) Območje Občine Križevci se prometno navezuje na sosednje občine s cestnim in železniškim prometnim omrežjem.
(2) Najpomembnejša cestna prometna os v občini je regionalna cesta Gornja Radgona – Radenci – Ljutomer – Ormož (z
oznakama 3 in 230) ter regionalna cesta drugega reda Križevci – Dokležovje (z oznako 439).
(3) Preko severnega dela občine med naseljema Vučja vas in Bučečovci poteka pomurski krak avtoceste A5, ki povezuje
naselja na relaciji Maribor – Pince (Madžarska).
(4) Skozi Občino Križevci poteka enotirna železniška proga na relaciji Radenci – Ljutomer in del enotirne proge na relaciji
Ljutomer – Murska Sobota. Prva proga poteka po celotni dolžini občine, prečka njena naselja ter z lokalnimi cestami tvori številne
prehode. Druga proga pa prečka kmetijske površine in se ne približa obstoječim naseljem in cestam. Po železniških progah se
odvija izključno tovorni promet.
15. člen
(območja ohranjanja prepoznavnosti)
(1) Občina bo kot območja prepoznavnih naravnih kvalitet v prostoru varovala območja vrednejših delov krajine, ki so zaradi
svojih posebnosti ali enkratnosti opredeljena kot območja ohranjanja narave – dve območji Natura 2000: SCI Boreci (SI3000147)
in SPA Mura (SI5000010), tri ekološko pomembna območja: Mura-Radmožanci (ID 42100), Boreci (ID 46200) in Stanetinski in
Kupetinski potok (ID 48500), dve naravni vrednoti: Boreci – glinokop (evid. št. 7424; ekos, zool; državni pomen) in Gajševsko jezero
(evid. št. 7416; zool, ekos, bot; lokalni) ter novo predlagano naravno vrednoto Ščavnica-koridor vidre.
(2) Občina bo kot območja ohranjanja prepoznavnosti varovala objekte in območja kulturne dediščine ter krajinska območja,
prepoznana na nacionalni in lokalni ravni. V teh območjih posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebino in oblike ter s tem
vrednost prepoznanih kakovosti prostora, niso sprejemljivi. Pri načrtovanju poselitve in poseganju v prostor se v teh območjih
upošteva tudi varstveni vidik.
16. člen
(območja ohranjanja naravnih kakovosti)
(1) Ohranjanje narave se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem so območja in enote ohranjanja narave
upoštevana kot razvojni potencial in kot prvina varstva. Ohranjanje narave se zagotavlja predvsem na zavarovanih območjih, predlaganih širše zavarovanih območjih, na območjih naravnih vrednot – površinskih geomorfoloških, podzemeljskih geomorfoloških,
hidroloških, botaničnih, zooloških, ekosistemskih, drevesnih; na območjih pričakovanih naravnih vrednot, na območjih prednostnih
habitatnih tipov, na ekološko pomembnih območjih.
(2) Pri načrtovanju prostorskega razvoja se upoštevajo načela in cilji, ki jih določajo pristojne službe za varstvo narave.
(3) Na območjih naravnih kakovosti krajine se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, in sicer
ob upoštevanju sektorskih zahtev za varstvo narave in z ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom. Z načrtovanjem
prostorskega razvoja se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost), ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih vrst.
17. člen
(druga, za občino pomembna območja)
V zasnovi prostorskega razvoja Občine Križevci so upoštevana tudi druga pomembna območja, kot so območja prepoznavnih
naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora ter površinske vode.
18. člen
(urbanistični načrt)
Urbanistični načrt je izdelan za naselja v osrednjem sklenjeno poseljenem delu Občine Križevci, od naselja Stara Nova vas,
Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru, Boreci do naselja Ključarovci pri Ljutomeru.
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2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
19. člen
(razvoj infrastrukturnih omrežij)
(1) Infrastrukturna omrežja se bodo razvijala skladno s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Dosedanja
infrastrukturna omrežja bodo dograjena na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, s čimer bo
doseženo zmanjševanje obremenitev vodotokov, podzemnih voda in drugih naravnih kakovosti. Na območjih stavbnih zemljišč,
ki so predvidena za bodoče novo opremljanje in preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne in
energetske infrastrukture in zvez. Obnova infrastrukturne opreme bo izvajana po načelu celovite opreme posameznih območij.
Na območjih urejanja prometne ali druge infrastrukture (novogradnje ali obnove) se praviloma istočasno obnovijo vsi obstoječi
vodi in naprave infrastrukture za posamezni odsek ali območje. Praviloma naj bi infrastrukturni vodi potekali po javnih površinah
in infrastrukturnih koridorjih.
(2) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati predpisane varstvene
pasove in pogoje upravljavcev posameznih naprav.
(3) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva zagotavljanje trajnostne mobilnosti z razvojem javnega potniškega prometa,
kolesarskih in peš povezav.
(4) Občina zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo, zato je potrebno izdelati program opremljanja zemljišč za gradnjo za
celotno območje občine. V programu se določi in uskladi gradnjo infrastrukture ter določi roke izgradnje, pogoje priključevanja ter
finančne vire za realizacijo gradnje.
20. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Cestno prometno omrežje v občini sestavljajo državna avtocesta in regionalni cesti ter kategorizirane občinske ceste
– lokalne ceste in javne poti. V cestno prometno omrežje je uvrščen tudi sistem javnih površin za mirujoči promet, pločniki in
spremljajoča urbana oprema.
(2) Prioritetna usmeritev Občine Križevci na področju cestnega omrežja je dobra prometna povezava celotnega območja
občine z občinskim središčem oziroma državnim prometnim omrežjem, preko katerega je omogočena povezava do pomembnih
oskrbnih, izobraževalnih in zaposlitvenih središč izven občine in s sosednjimi občinami. Z dokončanjem avtocestne povezave in
vzpostavitvijo ustreznega sistema cestninjenja za tovorna vozila bo regionalna cesta Gornja Radgona – Ljutomer razbremenjena
prometnih tokov, predvsem tovornega prometa, kar posledično pomeni zmanjšanje hrupa, emisij v zrak, izboljšanje prometne
varnosti skozi osrednji, zgoščeno poseljeni del občine.
(3) Za avtocestni odsek, ki poteka preko Občine Križevci, sta bila sprejeta dva državna prostorska načrta (v nadaljevanju DPN):
– Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas
(Uradni list RS, št. 93/01) in
– Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni
list RS, št. 63/99).
Dolgoročno se predvidi širitev avtoceste za en prometni pas in odstavni pas, to je minimalno 10 m od roba ceste obojestransko.
(4) Upravljavec avtoceste iz prejšnjega odstavka ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena
območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora, ki so predvidena z OPN. Upravljavec avtoceste tudi ne bo zagotavljal
zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica njenega obratovanja, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene
izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost
lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih posegov.
(5) Preko območja Občine Križevci poteka enotirna železniška proga Radenci – Ljutomer in del enotirne proge na relaciji
Ljutomer – Murska Sobota. Na območju občine ni železniške postaje in se je tudi ne načrtuje. Prehodi občinskih cest preko železniške proge so številni in niso zavarovani. To poslabšuje varnost cestnega in železniškega prometa, zato so v sodelovanju z
upravljavcem infrastrukture načrtovane ukinitve določenih prehodov in preusmeritve lokalnega prometa za zagotovitev ustrezne
dostopnosti do obstoječih objektov.
21. člen
(omrežje kolesarskih poti in kolesarskih stez, pešpoti in drugih rekreacijskih poti)
(1) Kot del trajnostne mobilnosti se v občini omogoča dostop z nemotoriziranimi prevoznimi načini. Na območju občine se
vzpostavi sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav. Zagotavljajo se površine za varno odvijanje kolesarskega
in peš prometa v vseh naseljih.
(2) Občina bo v povezavi s sosednjimi občinami spodbujala razvoj kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti v Občini Križevci
kot obliko izletniško naravnane turistične ponudbe.
(3) Na območju občine se uredi kolesarsko omrežje kot samostojna kolesarska pot, kot kolesarska steza, kot steza za mešani
promet pešcev in kolesarjev, kot kolesarski pas na vozišču ali pa se kolesarji vodijo z ustrezno prometno signalizacijo po malo
prometnih državnih ali občinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za urejanje se v čim večji meri izkoristijo ustrezne ceste
in poti, nasipi in podobno. Omrežja se v naseljih navezujejo na obstoječe omrežje ter varno povezujejo s postajališči javnega
potniškega prometa.
(4) V okviru površin za mirujoči promet se uredi zadostno število pokritih oziroma varovanih parkirišč za kolesa.
22. člen
(avtobusni promet)
(1) V občini se spodbuja razvoj učinkovitega sistema javnega potniškega prometa. Zagotovi se fizično integracijo prometnih
podsistemov, kar omogoča uporabnikom učinkovito prestopanje med prevoznimi linijami oziroma kombinacijo avtobusnega in
železniškega prevoza.
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(2) Redni avtobusni javni potniški promet se odvija na relaciji Radenci – Ljutomer, Križevci – MS, Križevci – Sveti Jurij ob
Ščavnici, z zalednimi kraji pa avtobusnih povezav ni. Avtobusna postajališča so v naseljih Križevci pri Ljutomeru (2 lokaciji), Ključarovci, Iljaševci, Stara Nova vas, Bučečovci, Vučja vas, Ključarovci, Logarovci, Kokoriči in Berkovci.
(3) Avtobusni promet se ureja na celotnem območju občine, med vsemi naselji in njihovimi zaledji. Z načrtovanjem javnega
potniškega avtobusnega prometa se omogoča večjo neodvisnost od rabe osebnega avtomobila ter s tem zmanjša emisije toplogrednih plinov.
(4) Avtobusna postajališča se umeščajo na prostor večjih generatorjev prometa (jedra naselja, šola, trgovina ipd.) ter na ostala
območja naselij tako, da so upoštevani standardi dostopnosti.
23. člen
(razvoj okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)
(1) Vzpostavijo se nova ter rekonstruirajo in dopolnijo obstoječa infrastrukturna omrežja in objekti z namenom zagotavljanja
enakovredne okoljske, komunikacijske in energetske opremljenosti, učinkovitega varstva okolja, dviga življenjske ravni in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini.
(2) Poveča se zanesljivost oskrbe s pitno vodo, uredi se odvajanje in čiščenje odpadne vode.
(3) Načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova obstoječih omrežij infrastrukture se izvajata sočasno z razvojem
poselitve. V ta namen se okoljska in energetska infrastruktura razvijata v dveh, med seboj usklajenih smereh:
– sanacija stanja: na stavbnih zemljiščih, na katerih infrastruktura ne dosega ustreznih oskrbnih standardov, se izvede sanacija stanja z izgradnjo sistemov za zagotavljanje ustrezne stopnje varstva okolja glede priključevanja objektov na infrastrukturne
sisteme. V naseljih se zagotovi ustrezno število komunikacijskih central, da bo zagotovljena možnost prenosa signala za potrebe
oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami. Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, se
zgradi osnovno kabelsko telefonsko mrežo in jo poveže s telefonsko centralo,
– opremljanje razvojnih območij: za vsa komunalno neopremljena stavbna zemljišča se zagotovi ustrezno komunalno opremljenost s predhodno zagotovljeno časovno dinamiko in pričakovanimi viri za pokritje stroškov.
(4) Z načrtovanjem ustrezne razporeditve, lege in oblike objektov se zagotovi racionalno rabo energije ter zmanjšuje stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture. Poteki komunikacijskih 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. S
tem se zagotavlja večnamenskost koridorjev gospodarske javne infrastrukture, kar povečuje možnosti za njihovo bolj sprejemljivo
vključevanje v prostor.
(5) Projekti, v okviru katerih se z novim infrastrukturnim opremljanjem zagotavlja tudi sanacija obstoječe infrastrukture, se
izvajajo prioritetno.
(6) Za vse nove investicije se izdelajo podrobni programi opremljanja za posamezno vrsto infrastrukture za območje celotne
občine ali za posamezna manjša območja, lahko pa tudi za vso načrtovano infrastrukturo znotraj posameznega območja.
(7) Infrastrukturni vodi se na območju naselij praviloma izvajajo podzemno.
(8) Pred predajo novih prostorskih ureditev v uporabo se uredi celotna infrastruktura tako, da ne bo prekomerno poslabšala
pogojev življenja obstoječim prebivalcem v soseščini.
(9) Za celotno območje so z lokalnim energetskim konceptom opredeljene nadaljnje aktivnosti, povezane s povečevanjem
učinkovitejše rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo. S tem se vzpostavi okvir za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe in onesnaženost zraka zaradi rabe neobnovljivih
(fosilnih) virov energije ter svetlobno onesnaževanje okolja. Spodbuja se pasivna oziroma energetsko učinkovita gradnja objektov.
Spodbuja se zamenjava zastarelih individualnih sistemov ogrevanja z novimi in bolj učinkovitimi kurišči na biomaso. Spodbuja se
raba solarnih sistemov za zagotavljanje lastne oskrbe (priprava tople vode).
(10) Spodbuja se ekološka gradnja in rekonstrukcija stavb, grajenih iz naravnih materialov, ki zaradi svoje zasnove za obratovanje potrebujejo manj energije (npr. pasivna stavba, nizkoenergijska stavba) in/oziroma del svojih potreb po energiji zagotavljajo
iz alternativnih virov energije (sončna, biomasa ipd.).
(11) Spodbuja se okoljska ozaveščenost lokalnega prebivalstva.
24. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Telekomunikacijsko omrežje v občini sestavlja telefonsko telekomunikacijsko omrežje in kabelsko omrežje.
(2) Celotno območje občine je pokrito s telefonskim omrežjem.
(3) Kabelski sistem je zgrajen v vseh naseljih v občini.
(4) Signal mobilnih operaterjev je primeren na večjem območju občine, z izjemo območja Ščavniške doline, kjer je pokritost
s signalom pomanjkljiva.
(5) Občina bo usmerjala razvoj telekomunikacijskega sistema na sodobne tehnične in organizacijske načine ter skrbela za
kakovosten pristop do telekomunikacijskih omrežij na celotnem območju občine.
25. člen
(energetika)
(1) Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo, pri čemer se spodbuja povečevanje deleža oskrbe iz obnovljivih
virov. Spodbuja se učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine.
(2) Uporaba in proizvodnja obnovljivih energetskih virov se spodbuja na celotnem območju občine, pri čemer morajo biti
objekti in ureditve prostorsko integrirani. Postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije se prednostno načrtuje na stavbah
(predvsem obstoječe večje stavbe, npr. večji kmetijski objekti).
(3) Temeljni dokument oskrbe z energijo je lokalni energetski koncept občine, ki obravnava predvsem analizo rabe energije
in porabe energentov, oceno lokalnih energetskih virov in analizo predvidene bodoče rabe energije in napovedi glede prihodnje
oskrbe z energijo.
(4) Razvoj elektroenergetskega omrežja bo v občini usmerjen v dograjevanje in obnavljanje obstoječih distribucijskih zmogljivosti s ciljem zagotavljanja enakih napetostnih razmer na celotnem območju občine.
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(5) Preko območja občine poteka daljnovod DV 1 x 110 Ljutomer – Murska Sobota. Srednjenapetostno omrežje je z električno
energijo napajano iz RTP 110/20 kV Ljutomer.
(6) Na območju občine je v srednjeročnem obdobju predvidena izgradnja naslednjih elektroenergetskih vodov in naprav:
1. 20 kV daljnovoda:
– DV za TP Logarovci 5,
– DV za TP Lukavci 5.
2. Transformatorski postaji:
– TP Logarovci 5,
– TP Lukavci 5.
(7) Preko območja občine potekajo sledeči regionalni plinovodi:
– R15,
– odcep od R15 proti Gornji Radgoni z oznako P1522,
– odcep od R15 proti Murski Soboti z oznako P152.
(8) Za energetsko oskrbo stavb se uporabljajo utekočinjeni naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, električna energija in obnovljivi viri energije (lesna biomasa in biomasa iz kmetijske proizvodnje, sončna energija). Energetska oskrba stavb bo v prihodnosti
temeljila na uporabi obnovljivih virov energije, kar bo natančneje opredeljeno v lokalnem energetskem konceptu občine. Zagotov
ljena bo učinkovita in varčna raba energije z energetsko učinkovitim urbanističnim načrtovanjem in arhitekturnim oblikovanjem, še
posebno na področju umeščanja objektov, sistemov poselitve in energetsko varčnih oblik gradnje. Pri gospodarjenju in načrtovanju
novogradenj, prenovi in sanaciji se zagotavlja učinkovita in varčna raba energije.
(9) Za večje sklope novogradenj se predvidi celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih. To pomeni, da je treba
načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, kjer je potrebno preučiti tudi možnosti kogeneracije (soproizvodnja
toplote in električne energije) ali trigeneracije (soproizvodnja toplote, hladu in električne energije).
(10) Na območju občine delujejo bioplinarne v Logarovcih in Bučečovcih.
26. člen
(komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja)
(1) Območje Občine Križevci je oskrbovano z vodo iz javnega in dveh vaških vodovodnih sistemov (naselji Bučečovci in
Vučja vas ter zaselek Zasadi). Razvoj obstoječega omrežja za preskrbo s pitno vodo bo usmerjen v dograjevanje in obnavljanje
obstoječega omrežja s ciljem zagotavljanja zadostnih količin zdrave pitne vode za vsako gospodinjstvo. Predvidena je ukinitev
zasebnih vodovodnih sistemov in priključitev na javni vodovodni sistem po izgradnji Pomurskega vodovoda – sistem C.
(2) Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v strnjenih delih naselij Boreci, Bučečovci, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci
in Stara Nova vas, Iljaševci, Vučja vas, Ključarovci. Obstoječe kanalizacijsko omrežje sestavlja en sistem, ki se konča z glavnim
kolektorjem, povezanim s centralno čistilno napravo Ljutomer, odvodnik prečiščenih odpadnih vod je reka Ščavnica. Predvidena
je dograditev kanalizacijskih vodov ob cestnem delu regionalne ceste R2-439 Križevci – Žihlava, in sicer v naseljih Logarovci,
Kokoriči, Berkovci.
(3) Zaradi razpršene poselitve v območju Ščavniške doline (Berkovci, Kokoriči, Gajševci, Logarovci in Grabe) je ustrezno
ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami mogoče urediti z zbiranjem in odvozom grezničnih gošč iz nepropustnih greznic na
čistilno napravo ter manjšimi ali individualnimi sistemi čiščenja odpadne vode.
(4) Na območju, kjer je predvidena nova poselitev, pa ni še opremljeno z javno kanalizacijo, se odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ureja preko ustreznih lastnih objektov (malih komunalnih čistilnih naprav ali izjemoma nepretočnih greznic). V ta namen bo
Občina Križevci izdelala operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vključno z izdelavo celovitega popisa lokacij
greznic oziroma izdelavo katastra greznic, na osnovi katerega bo predvidela zamenjavo pretočnih greznic z malimi komunalnimi
čistilnimi napravami. Izjemoma se dopuščajo nepretočne greznice (obstoječe ali novozgrajene) tam, kjer čiščenje v mali komunalni
čistilni napravi ni tehnično izvedljivo zaradi posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN (geografske razmere,
nestalno naseljene stavbe …), vodovarstvenega območja ali prepovedi odvajanje vode neposredno v površinske vode (območja
kopalnih voda).
(5) Za racionalnejšo izgradnjo in učinkovitejše upravljanje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bi bilo smiselno povezovanje sistemov s sistemi v sosednjih občinah (Sv. Jurij ob Ščavnici).
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na celotnem območju občine je organizirano ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov, ki se odvažajo najprej v zbirni center
(območje Občine Ljutomer), od tam pa v regijski center za ravnanje z odpadki in odlagališče CERO Puconci (območje Občine
Puconci). Vzpostavljeno je ločeno zbiranje bioloških odpadkov.
(2) Z ustreznimi ukrepi (npr. promocija in ozaveščevalne akcije) se spodbuja ločeno zbiranje odpadkov.
(3) Divja odlagališča odpadkov se evidentirajo in se o njih obvesti pristojne inšpekcije. Postopoma se divja odlagališča odpadkov sanira in prepreči nadaljnje odlaganje odpadkov na teh in ostalih območjih občine.
28. člen
(pokopališka dejavnost)
V Občini Križevci je eno osrednje pokopališče v naselju Križevci pri Ljutomeru, ki ima na voljo še dovolj prostora, zato prostorske širitve niso potrebne. Predvidi se ureditev območja za raztros pepela.
29. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava je zgrajena ob regionalni cesti v naseljih Boreci, Križevci pri Ljutomeru, Iljaševci, Stara Nova vas. Med
Staro Novo vasjo in Bučečovci ter v naseljih Ključarovci in Lukavci je predvidena razširitev oziroma dopolnitev omrežja javne razsvetljave. Lastnik javne razsvetljave je občina, ki ima namen opremiti vsa območja, kjer je to potrebno in uvesti enoten standard
okolju prijaznih svetil.
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2.4 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
30. člen
(območja naselij)
Območja naselij, ki zajemajo območja strnjeno zgrajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, so po
veljavnih prostorskih opredelitvah v Občini Križevci naselja Križevci pri Ljutomeru, Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci,
Dobrava, Gajševci, Grabe pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja
vas in Zasadi.
31. člen
(območja naselij, ki vključujejo tudi območja razpršene gradnje)
(1) Sanacija manjšega pojava razpršene gradnje in poselitve z vključitvijo v obstoječe naselje na območju Občine Križevci
je pogojena z:
– oblikovno in funkcionalno povezanostjo z obstoječim naseljem,
– možnostjo izkoriščanja obstoječe družbene infrastrukture naselja in
– možnostjo navezave na gospodarsko javno infrastrukturo naselja.
(2) Na območju občine ni naselij s priključenimi območji razpršene gradnje.
32. člen
(območja novih naselij razpršene gradnje)
(1) Območja novih naselij je možno opredeliti s sanacijo razpršene gradnje v območjih:
– ki po morfologiji in obsegu pojava ustrezajo prostorski določitvi naselja,
– zajemajo več hiš in
– imajo možnost dostopa do javne družbene infrastrukture z javnim potniškim prometom.
(2) Na območju občine ni opredeljenih novih naselij razpršene gradnje.
33. člen
(posebna območja razpršene gradnje)
(1) Območje razpršene gradnje in poselitve se določi kot posebno zaključeno območje poselitve na območjih:
– s pretežno kmetijskimi objekti, ki se jim spreminja namembnost ali
– obstoječe razpršene gradnje, ki predstavlja poseben vzorec poselitve na gričevnatih območjih in je vezana na kmetijsko
pridelavo (npr. vinogradniška območja).
(2) Posebna območja razpršene gradnje na območju Občine Križevci niso prisotna.
2.5 Okvirna območja razpršene poselitve
34. člen
(območja razpršene poselitve)
(1) Na območju občine so se kot avtohtoni poselitveni vzorec oblikovale:
a) razložene, razpostavljene kmetije, domačije s posamičnimi stanovanjskimi stavbami in kmetijami,
b) kmetijske farme s hlevi in silosi in
c) razpršena poselitev izven naselij z značilnimi prostorskimi ureditvami, kot so:
– objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (kapelice, znamenja ipd.),
– kmetijske stavbe ter njihove skupine (lovske preže ipd.),
– turistični, rekreacijski, športni objekti in
– objekti komunalne infrastrukture.
(2) V Občini Križevci je avtohtona razpršena poselitev značilna predvsem za južni del občine, območje Ščavniške doline, in
sicer za naselja Berkovski Prelogi, Kokoriči (Kokorički Prelogi), Logarovci, Gajševci in Grabe pri Ljutomeru. Na teh območjih se
razpršena poselitev ohranja.
(3) Izven strnjenih naselij se izjemoma omogoči umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali pa morajo
biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (rekreacijska območja, športna igrišča, adrenalinski parki, čebelnjaki,
kozolci, staje za drobnico in konje, lovski in planinski domovi, lovske opazovalnice, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, žage, živinorejske farme ipd.).
(4) Vse umestitve objektov in ureditev izven naselij, predvsem pa njihove programe, velikost območja ter funkcionalne navezave na obstoječa naselja, infrastrukturo in druge ureditve, se preveri in utemelji z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih, kulturno-varstvenih in drugih zahtev. Umeščanje v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu njihove namembnosti,
umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja.
35. člen
(ohranjanje razpršene poselitve)
(1) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo,
oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremijo. Možna je gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene poselitve.
(2) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati in razvijati kulturno krajino.
(3) Dopolnilna stanovanjska gradnja je na območjih razpršene poselitve dopustna na območjih obstoječe stanovanjske pozidave in na območjih zaokrožitve obstoječe stanovanjske pozidave.
(4) Na robovih naselij se predvidi umestitev prostorskih ureditev, ki jih zaradi njihove funkcije ali drugih posebnosti ni mogoče
urejati v naseljih in ob pogoju, da gre za kompleksno urejanje prostora.
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2.6 Usmeritve za prostorski razvoj občine

2.6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in delno prenovo
36. člen
(usmeritve za notranji razvoj naselij)
(1) Naselja v občini se razvijajo 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. Naselja se
praviloma razvijajo 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. Obstoječi opuščeni
ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z ustreznejšimi, upoštevajoč njihovo namembnost in oblikovne
značilnosti.
(2) Pri načrtovanju in urejanju naselij in vasi se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje, opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim
okoljem). Prenove in novogradnje se na območjih z ohranjeno tradicionalno strukturo urbanistično in arhitekturno prilagajajo tej
strukturi v smislu zagotavljanja tipološke poenotenosti, dopustno pa je tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov ob upoštevanju
kakovostnih morfoloških značilnosti naselij in arhitekture objektov.
(3) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe stavbnih površin se izboljša raven opremljenosti z GJI in grajenim javnim dobrim, kot so prometne površine, igrišča, zelenice, osrednji prostori naselij za druženje in počitek. Zagotovi se dostopnost
zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce ter raznolikost teh površin glede njihove vloge, uporabnosti in pomena za
prepoznavno podobo naselja. V občinsko središče se prednostno umeščajo centralne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene)
v kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami.
(4) Vodni in obvodni prostor, gozdovi, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni
sistem naselij kot integralni del podobe naselja. V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij izkoristi rekreacijski
potencial gozdov, kmetijskih površin in obvodnih prostorov.
(5) Razvrednotena območja se sanirajo z umeščanjem ustreznejših rab in dejavnosti, ki se jim prilagodi tudi opremljanje
zemljišč. Spodbujajo se spremembe namembnosti in prenove neustrezno izkoriščenih ali opuščenih objektov.
37. člen
(usmeritve za prenovo naselij oziroma delov naselij)
(1) Prenova vključuje delno prenovo naselij oziroma delov naselij, kjer se izboljšajo funkcionalne, tehnične, prostorske bivalne,
gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere.
(2) Prenova se zagotovi na degradiranih območjih naselij, kjer se prenovijo razvrednotena območja in bolje izkoristijo neizkoriščene površine. Prenovijo in sanirajo se območja naselij, ki zaradi neustrezne komunalne opremljenosti obremenjujejo okolje.
(3) Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja in kvalitetnejše urejanje javnih površin ter odprtega prostora v
naseljih. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja in okoliške krajine.
(4) Ohranjajo in prenavljajo se jedra naselij in druge prostorsko ter programsko najpomembnejše točke in predeli naselij ter
deli naselij, ki so degradirani in moteči za druge dejavnosti in uporabnike v prostoru zaradi opuščene ali neustrezne rabe in vzdrževanja ali zaradi nedokončanosti prostorskih ureditev.
(5) Ohranjajo in prenavljajo se kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljene lokacije, pasovi vegetacije, zelena območja ob
vodotokih in druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost naselja, se varujejo, tako da se vanje z novogradnjami
ne posega, razen izjem, ki morajo biti utemeljene s strokovno prostorsko preveritvijo.
(6) V okviru prenove se zagotavlja materialne in druge pogoje za uresničevanje kulturnih funkcij dediščine. Zagotavlja se
javno dostopnost dediščine ter omogoči njeno raziskovanje in proučevanje.
(7) V naseljih z velikim številom objektov kulturne dediščine se določi delno prenovo v smislu obnove objektov, domačij, ki jih
pripadajo in spoštovanjem tradicionalnih prvin arhitekture tudi v okviru novih gradenj. Naselja, kje se opredeli delno prenovo, so
Bučečovci, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru in Lukavci.
38. člen
(celovita prenova naselij oziroma območij)
V Občini Križevci ni naselij predvidenih za celovito prenovo, prenavljati pa je treba posamezne objekte tradicionalne tipologije,
predvsem stanovanjske hiše in jih revitalizirati.
39. člen
(usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene gradnje)
V Občini Križevci ni predvidena sanacija razpršene gradnje.
40. člen
(usmeritve za širitve, zaokrožitve in zgostitve pozidave)
(1) Poselitev v Občini Križevci bo usmerjena v razvoj naselij, ki bo sledil funkciji naselij in razvoju dejavnosti v posameznih
naseljih, z upoštevanjem naravnih omejitev, morfološkega vzorca poselitve in tipologije arhitektonsko urbanistične oblikovanosti
naselij.
(2) Razvoj naselij v Občini Križevci bo zaradi prostorskih omejitev naselij, ki izhajajo iz varovanja naravnih virov (kmetijskih
zemljišč v ravninskem delu) usmerjen v notranji razvoj naselij s pozidavo nepozidanih površin ter boljšim izkoriščanjem in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih površin v območjih obstoječih naselij.
(3) Naselje Križevci pri Ljutomeru se bo kot občinsko središče, krepilo predvsem z dopolnjevanjem centralnih dejavnosti.
(4) Manjše širitve naselij zaradi funkcionalnega ali oblikovnega zaokroževanja naselij ter manjših širitev dejavnosti, bodo
dopustne v vseh naseljih.
(5) V območjih razpršene poselitve izven območij naselij bodo dovoljene funkcionalne in oblikovne zapolnitve.
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41. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti)
(1) V naseljih Občine Križevci prevladujejo stanovanjske dejavnosti, primarne dejavnosti kmetijstva ter spremljajoče storitvene
in obrtne dejavnosti. Predvsem občinsko središče Križevci pri Ljutomeru in v manjši meri tudi ostala naselja osrednje poselitvene
aglomeracije ob regionalni cesti Gornja Radgona – Ljutomer opravljajo poleg teh dejavnosti še določene centralne družbene in
poslovne dejavnosti. Sekundarne storitvene in proizvodne dejavnosti so prisotne v naseljih Bučečovci, Stara Nova vas, Iljaševci,
Boreci in Lukavci.
(2) V naselju Križevci pri Ljutomeru se krepijo centralne dejavnosti – uprava, oskrbne storitve, vzgoja in izobraževanje, šport
in rekreacija, kultura, parkovne površine.
(3) V vseh naseljih Občine Križevci je prisotna intenzivna kmetijska proizvodnja s stavbami za pridelavo rastlin in rejo živali. S
širitvijo površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo in razvoj kmetijskih gospodarstev ter omogočanjem razvoja podpornih dejavnosti,
se zagotavljajo dobri pogoji za diverzifikacijo in prilagajanje kmetijske dejavnosti tržnim razmeram, ob upoštevanju omejitev na
območjih ohranjanja narave in varstva vodnih virov.
(4) S predvidenim zagonom obstoječe gospodarske cone v Bučečovcih bo omogočen razvoj proizvodnih dejavnosti v občini
in ustvarjena možnost dolgoročne preselitve teh dejavnosti iz stanovanjskih naselij na prostorsko ločeno namensko območje.
(5) S predvidenim razvojem turizma kot razvojne gospodarske panoge v občini se bodo v območju Občine Križevci umeščale
tudi površine za turizem ter površine za oddih, šport in rekreacijo v naravnem okolju.
(6) V naselju Boreci je opredeljeno območje za izkoriščanja mineralnih surovin (glinokop). Območje se namenja izkoriščanju
gline tudi v prihodnje. Na izkoriščenih delih se zagotavlja sprotna sanacija degradiranega območja, ki se prepusti razvoju naravnih
habitatov in naselitvi živalskih vrst ter s tem prispeva k ohranjanju narave na območju občine.
2.6.2 Usmeritve za ohranjanje poselitve
42. člen
(usmeritve za ohranjanje poselitve)
(1) V območjih ohranjanja poselitve se praznjenje preprečuje tako, da se spodbuja ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva in
razvoj dopolnilnih dejavnosti (drobna obrt, domača obrt, kmetije odprtih vrat ipd.).
(2) Na teh območjih se zagotavljajo zadostne površine za stanovanjsko gradnjo in za potrebne okoljsko sprejemljive dejavnosti
v obsegu, ki je za ohranjanje poselitve potreben.
(3) V naseljih, ki sestavljajo osrednjo poselitveno aglomeracijo, se za ohranjanje poselitve zagotavljajo površine in spodbujajo
umestitve vseh vrst oskrbnih in storitvenih dejavnosti.
2.6.3 Urbanistično oblikovanje naselij
43. člen
(oblikovna podoba naselij)
(1) V Občini Križevci lahko ločimo tri osnovne tipe poselitve:
– obcestni poselitveni vzorec ob regionalni cesti Gornja Radgona – Ljutomer,
– razložen oziroma razpršen poselitveni vzorec v južnem delu občine,
– posamezna strnjena gručasta ali obcestna naselja.
(2) Obcestni poselitveni vzorec ob regionalni cesti Gornja Radgona – Ljutomer:
– obcestno poselitev ravninskega dela občine predstavljajo naselja Križevci pri Ljutomeru, Boreci, Iljaševci, Ključarovci pri
Ljutomeru in Stara Nova vas, ki so se s podaljševanjem obcestne pozidave zrasli v prostorsko enovito poselitveno območje. Nekdaj gručasta naselja, kar je razvidno predvsem iz starostne strukture objektov (starejši objekti sestavljajo vaška jedra, medtem ko
novejši objekti nastopajo predvsem na robovih naselij), so se namreč stihijsko spremenila v obcestna in ustvarila videz dolgega in
razpotegnjenega naselja. V ravninskem delu sta še naselji Bučečovci in Vučja vas, ki sta ohranili prostorsko celovitost, prav tako
manjše naselje Dobrava,
– v naseljih obcestne poselitve je prisotna tako tradicionalna gradnja kot tudi suburbana in sodobna, moderna arhitektura.
Tradicionalno arhitekturo zastopajo pravokotne pritlične stavbe (v razmerju stranic 1:2) z manjšimi okni. Običajno je poleg stanovanjskega objekta še gospodarsko poslopje. Suburbano tipologijo stanovanjskih objektov predstavljajo enostanovanjske hiše z
razmerjem stranic 1:1, ki obsegajo pritličje, nadstropje in mansardo. Sodobnejšo arhitekturo najdemo v vseh naseljih, bolj zgoščeno
pa je zastopana v delih naselij Boreci, Križevci pri Ljutomeru, Ključarovci pri Ljutomeru in Lukavcih,
– modernejša arhitektura objektov se dopušča v območjih naselij, kjer je opredeljena namenska raba stanovanjske površine
(SS). V območjih z namensko rabo površine podeželskega naselja (SK) se dopušča tradicionalna arhitektura značilna za območje,
pa tudi sodobnejše oblike podeželske arhitekture, ki izhajajo iz tradicionalnih konceptov vendar, vključujejo elemente, ki omogočajo
prilagoditev le-teh sodobnejšemu načinu življenja in povečanja kvalitete bivanja,
– arhitektura tehnoloških (proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim oblikovanjem: npr. čistilna
naprava, transformatorska postaja in drugi podobni objekti) in svojstvenih objektov (cerkve, šole, vrtci, poslovni objekti) se prilagaja
funkcijam in tehnološkim zahtevam objekta. V primeru lociranja takšnih objektov v bližino profane stavbne kulturne dediščine je
potrebno pri arhitekturnem oblikovanju upoštevati arhitekturo kulturne dediščine,
– posamezna večja območja, namenjena razvoju naselij, morajo predstavljati oblikovno in funkcijsko zaključene celote.
(3) Razložen oziroma razpršen poselitveni vzorec v južnem delu Občine Križevci:
– značilen razložen oziroma razpršen poselitveni vzorec ustvarjajo naselja Berkovski Prelogi, Kokoriči (Kokorički Prelogi), Logarovci in Grabe pri Ljutomeru. Nekatera naselja v tem delu so obdržala gručasti poselitveni vzorec: Berkovci, Gajševci in Lukavci,
– v večini naselij prevladujejo kmetijska gospodarstva, ki so sestavljena iz stanovanjskega objekta, ki ga obdajajo gospodarska in pomožna gospodarska poslopja. Stanovanjske stavbe so večinoma pritlične ali pritlične z mansardo, gospodarska poslopja
pa so večinoma pritlična, vendar precej visoka. Tradicionalna stavba je dolga (v razmerju stranic 1:2), pritlična in praviloma z
manjšimi okenskimi odprtinami. Pritličje je dvignjeno na podstavek, precej visoko od nivoja terena. Gospodarska poslopja so bila
postavljena pravokotno na stanovanjski objekt ali pa vzporedno z njim,
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– posamezna večja območja, namenjena razvoju naselij, morajo predstavljati oblikovno in funkcijsko zaključene celote. Pri
tem se preprečuje prostorsko povezovanje naselij in ohranja prepoznavne robove naselij,
– urbanistični vzorec razvoja poselitve mora slediti obstoječemu urbanističnemu vzorcu in tipologiji poselitve.
(4) Ohranja se prepoznavnost podeželskih naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se prenavljajo ali na novo
načrtujejo. Arhitekturna prepoznavnost se krepi z načrtnim urejanjem in prenovo naselij, z upoštevanjem kakovostnih tradicionalnih
prvin arhitekture in s pretehtanim uvajanjem sodobnih načel arhitekturnega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja.
(5) Pri urejanju občinskega središča in njegovega vplivnega območja se upošteva tradicionalna struktura objektov v območju
in njihova likovna podoba, spodbuja pa se tudi sodobna tipologija stavb in urbanistični vzorci, ki sledijo potrebam sodobnih jeder
naselij v podeželskem okolju.
(6) Pri urejanju podeželskih naselij se upošteva tradicionalno strukturo ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihove značilne
podobe silhuet in robov kot delov kulturne krajine. S kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov se spodbuja notranji
razvoj. Nove kmetije se gradijo na robu vasi, opuščeni objekti v vasi pa se preurejajo za potrebe stanovanj ali turistične ponudbe
in drugih dopolnilnih dejavnosti.
(7) Zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, se upošteva in ohranja
njihov naselbinski videz.
(8) 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.
2.7 Koncept prostorskega razvoja za občinsko središče
44. člen
(koncept razvoja naselja)
(1) Koncept prostorskega razvoja območja, za katerega je izdelan urbanistični načrt (v nadaljnjem besedilu UN) temelji na
izhodiščih in ugotovitvah strokovnih podlag. Prostorski razvoj območja je načrtovan v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami
tako, da se preprečuje prostorske konflikte in zagotavlja kvalitetno bivalno in delovno okolje, razvoj površin za oskrbo, storitve in
proizvodnjo ter rekreacijo in preživljanje prostega časa. Poudarja se notranji razvoj naselij, pri čemer se ustvarjajo nove kvalitetne
strukture prostora in ohranja kulturna, stavbna in naselbinska dediščina ter naravno okolje. Posebno pozornost se posveti prenovi
obstoječega kvalitetnega grajenega tkiva in tipologiji in umestitvi novih stavb, saj ustvarjajo prepoznavnost prostora.
(2) UN obravnava območje naselij, ki ga določajo površine strnjenih stavb in gradbeno inženirskih objektov različnih namembnosti s pripadajočimi površinami za njihovo uporabo, zelenimi površinami v naselju, zemljišči, predvidenimi za razvoj naselja ter
izjemoma tudi kmetijskimi in gozdnimi površinami med posameznimi segmenti poselitve. Območje obravnave zajema dele naselij
Stara Nova vas, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru, Boreci in Ključarovci pri Ljutomeru. Območje v smeri S–J deli glavna cesta glavna
oziroma regionalna cesta Gornja Radgona – Radenci – Ljutomer – Ormož. Naselje Križevci pri Ljutomeru je občinsko središče,
kjer je skoncentriranih večina centralnih in družbenih dejavnosti.
(3) Območje UN vidno opredeljujeta dve višinski arhitekturni dominanti, in sicer cerkev v jedru Križevcev pri Ljutomeru
(Cerkev sv. Križa, EŠD 1199) in kapela ob krožišču na jugu obravnavanega območja (Kužno znamenje – EŠD 1211), ki povečata
prepoznavnost prostora. Pri načrtovanju v prostoru se upošteva obe dominanti in veduto na naselje s smeri dostopov. Območje
ob glavni osi, ki jo predstavlja glavna cesta Gornja Radgona – Ljutomer, se zgošča in objekte oblikuje tako, da tvorijo javni prostor
ob dostopnih cestah in križiščih.
(4) Na območju UN se predvidi delna prenova naselja v smislu prenove dotrajanih kvalitetnih tradicionalnih objektov, trških
objektov in vil ter objektov kulturne dediščine. Pri prenovah se ohranjajo tradicionalna tipologija gradnje in gabariti stanovanjskih
hiš in pripadajočih gospodarskih objektov ter upošteva obstoječi red pozidave. Obstoječe prazne objekte se revitalizira, lahko se
jih nameni tudi za kulturne, turistične dejavnosti, oziroma obnovi kot manjše prenočitvene kapacitete.
(5) Obravnavano območje se prednostno razvija navznoter na proste površine za gradnjo, izkoristijo se posamezni prazni
objekti. Predvidi se manjše zapolnitve poselitve, kjer se objekti prilagajajo gabaritom objektov v neposredni okolici in namenski rabi
prostora. Zagotovi se prostorske pogoje za umeščanje centralnih dejavnosti, za stanovanjske dejavnosti z dopolnilnimi dejavnostmi,
za umestitev obrtnih in proizvodnih dejavnosti manjšega obsega.
(6) Za stanovanjsko gradnjo sta predvideni dve obstoječi območji poselitve na zahodnem delu naselja Križevci pri Ljutomeru
(EUP: KR5 in KR6). Zaradi velikosti površine se območje ureja s podrobnim prostorskim načrtom, lahko tudi fazno ob celovitih
rešitvah za gospodarsko javno infrastrukturo celotnega območja.
(7) Za širitev poselitve se predvidijo le nekatera manjša območja, kot zaokrožitve obstoječih delov naselja, namenjena bivanju,
delno za proizvodne in centralne dejavnosti. Lokacije so razvidne iz grafične priloge Karta 1 območje razvoja naselja – podrobnejši
del urbanističnega načrta.
(8) Za razvoj centralnih dejavnosti se predvidi predvsem območje jedra naselja Križevci pri Ljutomeru, kjer se spodbuja razvoj
javnih funkcij. Zaradi urbanistične pomembnosti območja (vstopna točka v naselje) mora biti območje ustrezno urbanistično urejeno.
(9) Pri novogradnjah v območju obravnave, predvsem pa na delih, kjer se določi PNRP SS, se objekti oblikujejo sodobno,
upošteva se principe energetsko varčne gradnje. Objekti družbene infrastrukture, stanovanjski, stanovanjsko poslovni in poslovni
objekti se umeščajo ob javni prostor, na proste površine v zaledju parcel se umeščajo predvsem gospodarski objekti, objekti namenjeni obrti in podobni.
(10) Na območju obravnave se predvidi ureditev in razvoj konjeniških športov in rekreacije v naravnem okolju, predvsem na
območju hipodroma, tako v Borecih, kot tudi v Ključarovcih. V Borecih se razvoj turizma povezuje z rekreacijo ob Mlaki Kamešnici.
(11) Območje obstoječih območij proizvodnih con in kmetijske proizvodnje se razvija v okviru obstoječih območij, ob upoštevanju bližine naselij. Novih območij za proizvodno dejavnosti znotraj območja UN se ne predvidi, predvidi se manjše širitve na obstoječih lokacijah. Objekti za proizvodno se z višino in oblikovanjem podredijo obstoječemu merilu naselja v katerega so umeščeni.
(12) Koncept zelenega sistema predvideva ohranitev zelenih površin med grajeno strukturo. V naselju se posamezne javne
površine uredi in poveže s peš in kolesarskimi povezavami. Ureditve se dopolni z urbano opremo, s prostori za postanek itd. Javni
prostori se vzdržujejo in urejajo kot odprti (javni) prostori naselja. V koncept zelenega sistema se vključi gostinsko-rekreacijsko
območje s hipodromom. V širšem prostoru se poveže potek peš in kolesarskih poti.
(13) Na območjih naselja se zagotovi prostorske pogoje za fazni razvoj gospodarske javne infrastrukture, na katero se bodo
navezovale tudi predvidene gostitve in širitve naselja. Poudarek v razvoju prometa je na razvoju avtobusnih povezav. Ob JZ robu
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obravnavanega območja poteka enotirna železniška proga, prehodi cest preko železniške proge niso zavarovani. Prehodi se v
največji možni meri ohranjajo in zavarujejo z zapornicami ter primerno prometno signalizacijo.
(14) Spodbuja se izraba obnovljivih virov energije v skladu z Lokalnim energetskim konceptom Občine Križevci pri Ljutomeru.
2.8 Usmeritve za razvoj v krajini
45. člen
(splošna določila)
(1) Ohranja se kulturno krajino in kakovostne prostorske strukture, ki ustvarjajo njeno prepoznavnost. Ohranja se kulturni in
simbolni pomen kulturne krajine.
(2) Ohranja se kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.
(3) Ohranja se strukturno urejenost prostora, način povezave z naselbinsko dediščino, ohranitev značilnega stika naselij in
odprte krajine ter zgodovinski razvoj območja.
(4) Pri razvoju dejavnosti v prostoru se upošteva kulturno pomembne pojavne oblike naravnih prvin (voda, relief, vegetacija).
(5) Ohranja oziroma revitalizira se naravne krajinske prvine.
46. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini)
(1) Kmetijstvo skrbi za ohranjanje strukture kulturne krajine zlasti z rednim obdelovanjem kmetijskih zemljišč. Gospodarsko
funkcijo v prostoru kmetijska dejavnost opravlja skladno in v sorazmerju s pridelovalnim potencialom kmetijskih zemljišč ob upoštevanju naravovarstvenih in okoljevarstvenih ciljev.
(2) Na celotnem območju občine se spodbuja sonaraven način kmetovanja z upoštevanjem kmetijsko-okoljskega programa
RS. Morebitno zaraščanje kmetijskih zemljišč se preprečuje s spodbujanjem kmetovanja. Velik pomen pri preprečevanju zaraščanja
imajo vinogradniška območja.
(3) Intenzivnejša kmetijska raba se izvaja predvsem na ravninskih predelih občine (izven poplavnih površin in območij naravnih vrednot). Na drugih območjih so v ospredju druge funkcije kmetijstva, kot so ohranjanje kulturne krajine oziroma prepoznavnosti,
ohranjanje poseljenosti, razvoj turizma in rekreacije.
(4) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin. Gnojenje in raba fitofarmacevtskih
sredstev morata potekati v skladu z resorno zakonodajo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
ter po predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju. Za gnojenje v okviru kmetijskih
gospodarstev je na celotnem območju občine potrebno zagotoviti gojitveni načrt.
(5) Z vidika ohranjanja poseljenosti podeželskega prostora se na kmetijah omogoča in hkrati spodbuja izvajanje dopolnilnih
in dodatnih dejavnosti.
(6) Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir in naravno bogastvo, zagotavlja se sonaravno gospodarjenje z gozdom, s čimer se
ob nadaljnjem gospodarskem izkoriščanju gozda uresničujejo tudi cilji ohranjanja narave in rekreacije v naravnem okolju.
47. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire – kmetijstvo)
(1) Občina Križevci leži v treh značilnih vzorcih krajinskega tipa:
– na ravninski Murski ravni,
– na ravninski Ščavniški dolini,
– na gričevnatem svetu Slovenskih goric.
(2) Občina bo na kmetijskih zemljiščih, še posebej na območju Murske ravni in melioriranih kmetijskih površinah v Ščavniški
dolini, spodbujala izboljševanje kmetijske proizvodnje z namakanjem dela zemljišč, zložbami, uvajanjem novih kultur, s krajinskimi
popravki strukturiranja poljedelskih površin z zelenimi cezurami z avtohtono zasaditvijo in ohranjala strukturo kmetijskih površin v
gričevnatem delu občine (preprečevanje zaraščanja).
(3) Občina bo spodbujala vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev poseljenosti in ohranitev kmetijske proizvodnje. Ohranjajo se kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot virom za izvajanje gospodarske dejavnosti
in spodbuja se kmetijska raba zemljišč za ohranjanje kakovostne kulturne krajine. Pri nadaljnjem razvoju kmetijstva v občini se
zagotavlja prilagajanje naravnim razmeram in hkrati razvijanje novih, tržno zanimivih oblik pridelovanja hrane s poudarkom na
ekološki pridelavi. Sonaravna kmetijska pridelava se spodbuja na zemljiščih in legah z ugodnimi reliefnimi in talnimi razmerami
ter z dobro dostopnostjo.
(4) Občina bo spodbujala ekološko kmetovanje in druge oblike sonaravnega kmetovanja ter integrirano pridelavo. Za tovrstne
načine kmetovanja so najbolj primerna območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Spodbuja se ohranjanje in širjenje
travniških ekstenzivnih sadovnjakov zlasti z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne krajine, avtohtonih sort sadja in biodiverzitete.
(5) Agrotehnične operacije se lahko izvajajo izven varovanih območij narave ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave,
kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
(6) Na območjih, kjer so ugodne razmere za razvoj kmetijstva, se po potrebi lahko urejajo zbiralniki padavinske vode in vodna
zajetja. Razen na območjih s posebnim režimom ravnanja zaradi varstva narave, je dopuščeno namakanje kmetijskih zemljišč.
(7) Neavtohtone kulture, ki bi zahtevale specifične ureditve, ukrepe in s tem spremembo krajinskih vzorcev, se ne uvajajo.
(8) V primerih prostorske in prometne utesnjenosti se omogoči preselitev kmetij, ki se krepijo ali kažejo težnjo po krepitvi, na
površine zunaj strnjenih naselij.
(9) Pri dimenzioniranju kmetijskih gospodarskih objektov (novogradnje, prenove) se na celotnem območju občine smiselno
upoštevajo dimenzije in proporci obstoječih objektov.
(10) Spodbuja se razvoj dopolnilnih dejavnosti, vezanih na predelavo kmetijskih pridelkov. Omogočijo se nove dodatne dejavnosti, ki ne bodo neposredno vezane na kmetijsko pridelavo, bodo pa omogočile aktivnejše vključevanje kmetijstva v mrežo
podjetništva.
(11) Spodbuja se razvoj turizma na kmetijah ter omogoči izgradnja dodatnih objektov in ureditev ustreznih površin za prostočasne dejavnosti. Primarno se za izgradnjo ali povečanje nočitvenih in gostinskih kapacitet ter drugo turistično ponudbo izkoristijo ob-
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stoječi objekti na kmetiji (obstoječi stanovanjski in gospodarski objekti). Hkrati se kmetijam zagotovijo ustrezne prostorske možnosti
za oblikovanje kompleksne turistične ponudbe (nočitvene kapacitete in druga turistična, športna ter rekreacijska infrastruktura ipd.).
(12) Zagotovi se gospodarno ravnanje s kmetijskimi zemljišči. Pri posegu v tla se viški rodovitnega dela namenijo rekultivaciji
drugih kmetijskih zemljišč oziroma morebitni vzpostavitvi novih kmetijskih površin. Omogoči se vzpostavljanje kmetijskih zemljišč
na površinah v zaraščanju in na degradiranih območjih.
(13) Zaradi zagotavljanja prehranske varnosti se dolgoročno v največji meri ohranjata obseg in kakovost kmetijskih zemljišč,
primernih za kmetijsko pridelavo.
48. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire – gozdarstvo)
(1) Gozdarstvo kot gospodarska dejavnost v Občini Križevci izkorišča ostanke nekdanjih poplavnih hrastovo-gabrovih gozdov,
ki pa so zaradi obsežnih hidromelioracij izgubili svoj prvotni videz. Najbolj ohranjena območja teh gozdov se nahajajo med Boreci
in Dobravo in so kot združba ilirsko hrastovo-gabrovih gozdov opredeljena po habitatni direktivi v mrežo zaščitenih območij Natura
2000. Gospodarska raba teh gozdov je prilagojena ekološkim funkcijam, zato je gospodarska raba lesa omejena. Območja lesno
proizvodnih gozdov na obronkih gričevnatega sveta Slovenskih goric so del samooskrbnega kmetovanja na tem območju in nimajo
večje proizvodne vrednosti.
(2) Občina bo spodbujala sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranjanje gozdnih površin v sedanjem obsegu.
(3) Gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, se ohranja ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb gozdarstva in drugih
dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem prostoru svoj interes. Zagotavljajo se osnovni cilji gospodarjenja z gozdovi – proizvodnja kvalitetnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh preostalih funkcij gozda s sonaravnimi načini gospodarjenja z gozdovi.
(4) Na območjih, poraslih z gozdom, se ohranjajo sklenjene gozdne površine, na območjih zaraščajočih površin pa bodo
dane razvojne možnosti za kmetijstvo in poselitev. V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami in poselitvijo,
se varujejo gozdni otoki in gozdni koridorji ter mejice.
(5) Z ohranjanjem gozdov na strminah se krepijo varovalne funkcije gozdov, na pretežnem delu gozdnih površin pa se krepijo
proizvodni potenciali gozdnih rastišč in razvijajo vse funkcije gozdov. Na strmih predelih se zagotavlja stalno pokritost tal z vegetacijo, pri poseganju v večnamenske gozdove se posege presoja z vidika vplivov na okolje.
(6) Dopustne so krčitve gozdov v kmetijske namene in krčitve zaradi umeščanja GJI, zaradi varstva okolja, narave in kulturne
dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v drugih primerih, če krčitve dopušča predpis.
(7) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesno-proizvodno funkcijo se zagotavljajo dostopi do gozdnih
zemljišč. Gozdovi se z gozdnimi vlakami odpirajo v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti. Načrtovanje mora temeljiti na optimalnem trasiranju glede na lastnosti terena. Na terenih, ki so podvrženi eroziji in na večjih nagibih se uredi odvodnjavanje. Gradnja in
vzdrževanje prometnic morata biti v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase pa je treba upoštevati
ekološke in socialne funkcije gozdov.
(8) Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor so naravnani tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih
vrst v gozdnem ekosistemu. Zato se dela v gozdu opravljajo v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj moteč. Pri lovnem
gospodarjenju se vzpostavlja ustrezna številčnost divjadi, poleg tega pa se zagotavlja redna košnja košenic in gozdnih jas, s čimer
se vzdržuje prehrambna baza za divjad.
49. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire – vode)
(1) V občini je večja naravna vodna površina vodotok 1. razreda reka Ščavnica z zalednimi agromelioriranimi kmetijskimi
površinami. Ostali vodotoki Lipnica, Globetka, Kozarica, Virje, Murica so vodnogospodarsko urejeni. Izkoriščanje vodotokov ali
prostorske ureditve na vodnih zemljiščih niso predvidene.
(2) Na območju občine se nahaja akumulacijsko Gajševsko jezero, ki je prepoznano kot pomemben turistični razvojni potencial
območja občine. Območje jezera se namenja rekreacijski rabi, v okolici se razvija turistična infrastruktura za razvoj izletniškega in
v manjši meri tudi stacionarnega turizma.
(3) Umetnega izvora so tudi številne mlake v opuščenih glinokopih in gramoznicah na območju občine. Mlaka Kamešnica pri
Športnem centru v Križevcih je opredeljena kot rekreacijsko območje, kjer se bodo te dejavnosti razvijale tudi v prihodnje. Obstoječi ribniki vzhodno od naselja Iljaševci se prav tako še naprej izkoriščajo za rekreacijski namen. Območje glinokopov v Borecih,
kjer so nastala jezera, je zaradi varovanja habitata ogroženih živalskih vrst uvrščeno na seznam naravnih vrednot in se prepušča
naravnim procesom. Ostale vodne površine na območju občine se ne izkoriščajo.
(4) Celotno območje občine je pomemben vodonosnik pitne vode. Del območja je opredeljen kot vodovarstveno območje
virov pitne vode v naselju Lukavci.
50. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire – turizem in rekreacija)
(1) Spodbuja se razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in
za dvig bivalnih kakovosti, tako da bo občina postala prepoznavno turistično območje. Razvoj turizma temelji na naravnih (ohranjenost narave in neonesnaženost okolja, kvalitetne prvine naravnega okolja ipd.) ter ustvarjenih danostih (obstoječe turistične
točke in ureditve, objekti in območja kulturne dediščine, tradicionalna kulturna krajina in kmetijstvo ipd.). V občini se spodbuja
razvoj trajnostnih oblik rekreativnega, izletniškega in ekološkega turizma.
(2) Upošteva se Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 (RNUST), ki se osredotoča na upravljanje
trajnostnih turističnih destinacij lokalnega in regionalnega nivoja, razvoj trajnostnega turističnega podjetništva, specializacijo, diverzifikacijo in integracijo turističnih produktov in storitev za večjo kakovost in konkurenčnost turističnih podjetij, produktov, storitev
in destinacij na domačem in mednarodnih turističnih trgih.
(3) Razvija se temeljna turistična infrastruktura, predvsem namestitvene in sprostitveno-rekreativne zmogljivosti. Pomembni
sta obnova in revitalizacija obstoječih objektov, še posebej tistih z dediščinsko vrednostjo. Pri novogradnjah naj se upošteva lokalna
arhitekturna tradicija.
(4) Za uspešen turistični razvoj se razvija tudi ustrezna splošna infrastruktura (GJI) in dobra povezava z drugimi destinacijami
in večjimi urbanimi središči ter prometnimi vozlišči v državi in čezmejno. Spodbuja se diverzifikacija trajnostne prometne dostopnosti.
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(5) Pri načrtovanju območij turizma in rekreacije se zagotavlja varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in
zavarovanih območij. Celostno se interpretira, zavaruje in označi območja ter objekte naravne in kulturne dediščine ter zagotovi
ustrezno interpretacijo obiskovalcem.
(6) V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v
naravnem okolju, pri čemer se pripadajočo infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih. Načrtuje se prostočasne
dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture. Spodbuja se razvoj tematskih poti.
(7) V območju Gajševskega jezera, z vodno površino ca. 60 ha, se načrtuje dodatna turistična infrastruktura. Uredi se utrjeno pot po nasipu jezera s premostitvenim objektom čez reko Ščavnico. Ob gozdnem delu jezera se uredi učilnico na prostem z
opazovalnico ptic. Dolgoročno se predvidi ureditev objekta za namen logistike šotorišča ob vznožju nasipnega jeza. Območje se
vključi v širšo ponudbo okoliških turističnih destinacij.
(8) Rekreacijske površine, ki zahtevajo velike površine in večje gradbene posege, se načrtuje izven naravovarstvenih pomembnih območij in območij občutljivih za onesnaževanje, ob obstoječi poselitvi.
(9) V vaških naseljih in zaselkih se s ponudbo turizma na kmetiji zagotavljajo možnosti za širitev kmetij, ureditev nočitvenih
kapacitet in za potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom. Zaradi kakovosti in privlačnosti tradicionalne kulturne
krajine, ki jo je ustvarilo kmetijstvo kot prostorsko prevladujoča raba prostora v občini, se spodbuja turizem in prostočasne dejavnosti v povezavi s kmetijstvom. V ta namen se spodbuja ohranjanje tradicionalnih oblik rabe tal, pa tudi uveljavljanje alternativnih
oblik kmetovanja.
(10) Turizem na podeželju se spodbuja tudi na območju obstoječih vinogradniških območij z urejanjem vinskih kleti kot
gospodarskih objektov, objektov za občasno bivanje in vinotočev. Ohranjajo in urejajo se bivalne vinske kleti kot počitniški in
turistično-nastanitveni objekti.
51. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire – mineralne surovine)
(1) Raba mineralnih surovin se načrtuje racionalno z uporabo že obstoječih območij izrabe mineralnih surovin in njihove
širitve. Izvajanje dejavnosti rabe mineralnih surovin se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotske
raznovrstnosti. Obstoječe kope v območjih z naravnimi kakovostmi se sanira s povrnitvijo v naravno stanje, del se nameni kot
nadomestni habitat.
(2) V Občini Križevci je kot območje izkoriščanja mineralnih surovin opredeljeno območje glinokopa v naselju Boreci. Območje
se namenja izkoriščanju opekarske gline tudi v prihodnje. Na izkoriščenih delih se zagotavlja sprotna sanacija degradiranega območja, ki se prepusti razvoju naravnih habitatov in naselitvi živalskih vrst ter s tem prispeva k ohranjanju narave na območju občine.
2.8.1 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
52. člen
(splošne usmeritve za varstvo dediščine)
(1) Na območju Občine Križevci se ohranja značilna naselbinska, krajinska in arhitekturna tipologija in morfologija. Ohranja
se vidno privlačne dele krajine, vedut oziroma kvalitetnih pogledov na naselja ter s tem prostorsko integriteto dediščine. Poleg
dediščine se upoštevajo tudi druge kakovostne starejše grajene strukture zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in
socialnega pomena.
(2) Pospešujejo se dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturnega in zgodovinskega okolja ter omejujejo tiste, ki jih
načenjajo. Na območjih kulturne dediščine se spodbujajo tiste dejavnosti, ki krepijo prepoznavnost dediščine.
(3) Upoštevajo se varstveni režimi in izdelane raziskave s področja krajinskih arhitekturnih in etnoloških regij.
(4) Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti se z rabo prostora ohranja krajinske prvine in naravne procese. Varuje
se kulturno-zgodovinske prvine, ki jih obeležujejo ostanki zgodovinske poselitve in krajine ter objekti in obeležja zgodovinskih
dogodkov, ki so posebne vrednote.
(5) Za območja prepoznavnosti oziroma njihove dele, za katere bo potrebna sanacija ali pa bodo podane kompleksne razvojne
pobude, se lahko pripravijo OPPN, ki bodo temeljili na prostorskih oziroma krajinskih preveritvah in utemeljitvah.
53. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju Občine Križevci je opredeljenih 65 enot nepremične kulturne dediščine, vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine. Nekatere od teh enot so opredeljene kot kulturni spomeniki. Na območju kulturnih spomenikov velja poleg določil
OPN še pravni režim, kot ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov lokalnega pomena na
območju Občine Križevci (Uradi list RS, št. 97/11).
(2) Za posege v objekte, območja in vplivna območja kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na
projektno dokumentacijo pa kulturnovarstveno soglasje.
(3) Za uspešno izvajanje dejavnosti varstva dediščine pri razvoju poselitve se bodo:
– izdelale analize kulturnih značilnosti zavarovanega prostora in objektov,
– pripravile ocene ogroženosti dediščine v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih razmer,
– izvajali ukrepi za spodbujanje lastnikov kulturne dediščine k prenovi objektov in
– organizirali izobraževalni programi za pospeševanje tradicionalnih obrti in rokodelskih spretnosti.
54. člen
(ohranjanje narave)
(1) Občina bo kot posebne krajinske vrednote varovala območja vrednejših delov krajine, ki so zaradi svojih posebnosti ali
enkratnosti opredeljena kot območja ohranjanja narave. Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in
pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) V Občini Križevci se kot posebna območja opredelijo območja naravnih vrednot, zavarovanih območij, območij Natura
2000 in ekološko pomembna območja.
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(3) V Občini Križevci se nahajajo:
1. ekološko pomembna območja (EPO):
– Mura-Radmožanci (ID 42100),
– Boreci (ID 46200) in
– Stanetinski in Kupetinski potok (ID 48500).
2. naravne vrednote (NV):
– Boreci – glinokop (evidenčna št. 7424; državni pomen),
– Gajševsko jezero (evidenčna št. 7416; lokalni pomen),
– Mura – loka 1 (evidenčna št. 7469) in
– Mura – mrtvi rokav 3 (evidenčna št. 6946).
3. območja Natura 2000:
– SCI Boreci (SI3000147),
– SCI in SPA Mura (SI5000010),
– SCI Stanetinski in Kupetinski potok (SI3000069).
4. oziroma predlagane kot območja naravne vrednote:
– Ščavnica – koridor vidre.
2.8.2 Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita in reševanje ter potrebe obrambe
55. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)
(1) Na območju Občine Križevci sta opredeljeni dve vrsti območij potencialnih naravnih nesreč: potresna in erozijska. Poplavnih območij v občini ni. Reki Mura in Ščavnica imata poplavni značaj, kar pa se ne odraža na območju Občine Križevci. Reka
Mura s svojo poplavno ravnino ne dosega občine oziroma se pojavlja v zelo majhnem obsegu, reka Ščavnica je na območju občine
regulirana. Nekdanja poplavna območja so v veliki meri preoblikovana za intenzivno kmetijsko rabo.
(2) Na območju občine ni evidentiranih erozijskih žarišč, podorov in območij strogega protierozijskega varovanja. Na SZ
delu občine (vznožje gričevja) so prisotna območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, drugod območja običajnih protierozijskih
ukrepov. Na teh območjih se prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtujejo tako, da se za gradnjo izbira lokacije
izven teh območij. Če se tem območjem ni mogoče izogniti, se zagotovi izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehničnih rešitev,
ki zagotavljajo stabilnost objektov.
(3) Na potencialno ogroženih območjih se uveljavlja prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe
(npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.), tako da se preprečijo
oziroma zmanjšajo morebitne posledice ter omogoči zaščita, reševanje (evakuacija) in pomoč, za obstoječa območja s strnjeno
poselitvijo na ogroženih območjih pa se zagotovi izvedba ustreznih varnostnih ukrepov.
(4) V Občini Križevci so za potrebe zaščite in reševanja opredeljene površine za pokop večjega števila ljudi na zemljišču s
parc. št. 313/1, k.o. Križevci, površine za pokop kadavrov na zemljišču s parc. št. 1033 k.o. Iljaševci. Površine za deponijo ruševin
se zagotavlja na zemljišču s parc. št. 649/4, 647/2, 647/3, 647/4, 646/4, 646/3 in 552, vse k.o. Boreci. Območje za evakuacijo v
primeru naravnih in drugih nesreč se določi v enoti BO2 (gozd ob hipodromu v Borecih, parc. št. 694, 693, k.o. Boreci). Zbirna
mesta za prejem nujne pomoči se določijo v enotah urejanja LO18 (1687, k.o. Logarovci), IL1 (parc. št. 416/5, k.o. Iljaševci), LU1
(1/3, k.o. Lukavci), GR1 (parc. št. 1172, k.o. Ključarovci pri Ljutomeru) ter v enoti VUV1 (parc. št. 608/4, k.o. Vučja vas).
56. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
Na območju Občine Križevci ni območij in objektov za potrebe obrambe.
2.9 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
57. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) V izvedbenem delu tega občinskega prostorskega načrta so določena območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in
drugih zemljišč, ki se delijo na podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP).
(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza obstoječih stavbnih zemljišč v predhodnih prostorskih aktih, na podlagi
veljavnih upravnih dovoljenj kot tehnični popravki, na podlagi državnih evidenc o dejanski rabi prostora, na podlagi razpoložljivih
podatkov iz prostorskega informacijskega sistema kot podlage za prikaz stanja prostora, digitalnih ortofoto posnetkov ter na podlagi strokovnih podlag, v katerih so utemeljene potrebe po širitvi stavbnih zemljišč, predviden obseg ter njihova lokacija. Stavbna
zemljišča se določijo tudi za parcele, na katerih so bili zgrajeni objekti pred letom 1967.
(3) Kmetijska zemljišča se določijo na podlagi prikaza dejanske rabe prostora oziroma maske gozda in digitalnih ortofoto
posnetkov. Najboljša in druga kmetijska zemljišča se ob prvi pripravi OPN prikažejo na podlagi opredelitve v predhodnem prostorskem aktu, upoštevajoč podatke o dejanski rabi prostora in stavbnih zemljiščih za širitev naselij. V kmetijska zemljišča v odprtem
prostoru so po načelu pretežnosti uvrščene tudi ostale rabe zemljišč, kot so območja razpršene gradnje, vodna zemljišča manjših
vodotokov in površine omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture. Na kmetijska zemljišča je dovoljeno posegati v skladu
z veljavnimi predpisi o kmetijskih zemljiščih. Občina na kmetijskih zemljiščih dopušča dejavnosti, ki niso v nasprotju s strateškimi
cilji razvoja na tem področju in so v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju in ohranjanju kmetijskih zemljišč ter varovanju vodnih
virov. Poseben status imajo kmetijska zemljišča, ki so v območju urbanističnega načrta predvidena za dolgoročno širitev poselitve,
v namenski rabi pa se ohranjajo kot kmetijska zemljišča. Sprememba namenske rabe teh zemljišč v stavbna zemljišča bo predmet
prihodnjih sprememb in dopolnitev OPN.
(4) Območja gozdnih zemljišč so površine porasle z gozdnim drevjem. Gozdna zemljišča so povzeta po dejanski rabi tal
(ministrstva, pristojnega za kmetijstvo). Gozdove se ohranja v največji možni meri, predvsem otoke nižinskega gozda sredi kmetijskih površin in obrežni gozd ob vodotokih. V območja gozdnih zemljišč v odprtem prostoru se uvrščajo tudi ostale rabe zemljišč
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kot so: vodna zemljišča manjših vodotokov in površine omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture. V gozdna zemljišča
je dovoljeno posegati v skladu z veljavnimi predpisi o gozdovih. Občina v gozdovih dopušča dejavnosti, ki niso v nasprotju s
strateškimi cilji razvoja na tem področju in s predpisi o varovanju in ohranjanju gozdov ter varstvu kulturne dediščine. V gozd na
območju arheoloških najdišč (kulturni spomeniki) se praviloma ne posega oziroma je potrebno način poseganja predhodno uskladiti
s pristojno službo.
(5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi prikaza dejanske rabe prostora ob upoštevanju opredelitve v predhodnih prostorskih aktih občine, katastrskih podatkov in digitalnih ortofoto posnetkov. Kot vodna zemljišča se opredelijo večji vodotoki in večja
telesa stoječe vode (Gajševsko jezero) ter opuščene gramoznice in glinokopi, ki imajo stalno vodo. Ostale vodne površine, kjer
je voda trajno ali občasno prisotna, se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri
načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča
s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.
2.10 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
58. člen
(splošna določila)
V izvedbenem delu tega OPN so določeni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za naselja, za območja razpršene poselitve in
razpršene gradnje ter za odprt prostor. V PIP so določene vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter
dopustno izrabo prostora, lego objektov na zemljišču, velikost in oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, minimalno komunalno
opremo, merila za priključevanje objektov na GJI in grajeno javno dobro, skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne
dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi
merila in pogoji za pripravo podrobnih prostorskih načrtov.
3. IZVEDBENI DEL
3.1 Enote urejanja prostora
59. člen
(splošne določbe)
(1) Izvedbeni del odloka je podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, za prostorsko umeščanje in gradnjo
enostavnih in nezahtevnih objektov, za spremembe namembnosti objektov in za druge posege v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.
(2) Poleg določb izvedbenega dela OPN je potrebno pri gradnji objektov, pri spremembi namembnosti in drugih posegih, ki
jih določa zakonodaja s področja graditve objektov in drugi področni predpisi, upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki določa javno-pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje upravnega dovoljenja za gradnjo potrebno pridobiti pogoje
in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, ko to ni izrecno navedeno v tem prostorskem aktu.
60. člen
(stopnja natančnosti meja)
(1) Meje EUP so določene na podlagi digitalnega katastrskega načrta (DKN) v merilu 1:5.000, ki je bil posredovan od GURS
za namen izdelave prikaza stanja prostora (februar 2014), topografskih načrtov (TTN 1:5.000 in TTN 1:10.000) in digitalnih ortofoto posnetkov (DOF5, GURS, leto snemanja: 2010). Kjer meje enot ne potekajo po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen
topografski načrt ali digitalni ortofoto posnetek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti uporabljenega digitalnega katastrskega načrta,
kolikor meja urejanja sovpada s parcelno mejo. Kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost
meje enote urejanja odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih načrtov in digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnim
katastrskim načrtom na območju obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi iz 2. člena tega prostorskega načrta so pripravljeni na podlagi podatkov prikaza stanja prostora,
katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov, meje prikazane v tem aktu
odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali
drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in
stanjem v prostoru.
(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna
interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda v obliki
izvedenskega mnenja izvedenca.
61. člen
(splošna določila o EUP)
(1) Izvedbeni del OPN deli prostor občine na posamezne enote urejanja prostora, za katere določa osnovno namensko rabo,
podrobno namensko rabo, prostorske izvedbene pogoje in območja, za katera se pripravi OPPN. Izvedbeni del odloka določa
pogoje za urejanje:
– naselij oziroma njihovih delov,
– območij razpršene poselitve in razpršene gradnje ter
– območij odprtega prostora.
Pogoji za urejanje po posameznih EUP so določeni na podlagi analize značilnosti prostora, omejitev iz pravnih režimov s
področij varstva okolja, zdravja ljudi, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, varstvenih usmeritev za ohranjanje varovanih
območij narave in omejitev, povezanih z GJI ter na podlagi strateških usmeritev in načrtovanih prostorskih ureditev.
(2) Splošni PIP se dopolnjujejo in nadgrajujejo, podrobneje določajo s podrobnejšimi PIP za posamezne PNR ter s podrobni
PIP za posamezne EUP, pri čemer slednji PIP za posamezne EUP podrobneje določajo, dopolnjujejo, izjemoma pa lahko tudi
izključujejo splošne ali podrobnejše PIP.
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Za posamezno EUP tako veljajo:
– splošni PIP za urejanje prostora,
– podrobnejši PIP, ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab in so navedeni v podrobnejših PIP za posamezne
PNRP ter
– podrobnejši PIP, ki so opredeljeni za posamezne EUP.
(3) Označevanje EUP za območja naselij:
Območja EUP za naselja, območja razpršene poselitve in za prostorsko in funkcionalno povezana območja razpršene gradnje so označena s črkovno oznako naselja in tekočo številko enote urejanja. Črkovna oznaka za posamezno naselja pomeni:
BE – Berkovci, BEP – Berkovski Prelogi, BO – Boreci, BU – Bučečovci, DO – Dobrava, GA – Gajševci, GR – Grabe pri Ljutomeru,
IL – Iljaševci, KL – Ključarovci, KO – Kokoriči, KR – Križevci, LO – Logarovci, LU – Lukavci, SNV – Stara Nova vas, VUV – Vučja
vas in ZA – Zasadi.
(4) Označevanje EUP za posamezna območja GJI:
1. Območja državnih prostorskih načrtov so označena s črkovno oznako DPN in tekočo številko enote urejanja in niso vezana
na območje naselja: DPN1, DPN2.
2. Večje območje površine železnice, ki deli občino v smeri sever–jug je označeno glede na PNRP, in sicer z oznako ŽEL in
tekočo številko enote (enoti: ŽEL1, ŽEL2).
(5) Označevanje EUP za območja odprtega prostora:
EUP v odprtem prostoru, ki vključujejo območja kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč, so deljena glede na delitev
prostorskih enot v občini. Označena so s črkovno oznako »OP« in tekočo številko enote urejanja:
– območje Murske ravni: OP1, OP2, OP22, OP25, OP27, OP28 (območja severno od AC), OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP23, OP24 (območja južno od AC),
– obronki Slovenskih goric ter gozda med Slovenskimi goricami in Mursko ravnijo: OP16 (tudi območje odprtega prostora
naselja Zasadi in zaselka na SZ Bučečovcev),
– območje gozda med Mursko ravnijo in Ščavniško dolino: OP17, OP18, OP19,
– območje Ščavniške doline: OP20 (območje severno od reke Ščavnice in Gajševskega jezera), OP21 (območje jezera,
njegovega vplivnega območja in območja južno od jezera).
(6) Posebnosti
Nekatera naselja obsegajo tudi objekte razpršene gradnje v odprtem prostoru, ki nimajo določenih stavbnih zemljišč oziroma
se prikazujejo kot zemljišča pod stavbo (informacija o dejanskem stanju) ter zanje veljajo določila prostorskih izvedbenih pogojev
za območja razpršene gradnje, ki niso vključena v območje sanacije.
(7) Enote urejanja prostora so prikazane v spodnji tabeli
Enota urejanja prostora (EUP)
Naselje

Berkovci

Berkovski Prelogi

Boreci

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)

Način urejanja

BE 1

K1, SK, ZS

OPN

BE 2

A

OPN

BE 3

A

OPN

BE 4

A

OPN

BEP1

SK

OPN

BEP2

A

OPN

BEP3

A

OPN

BEP4

A

OPN

BEP5

A

OPN

BEP6

A

OPN

BO1

C, PC, SK, SS, ZD

OPN

BO2

C, G, K1, VC, ZS

OPN

BO3

K2, SK

OPN

BO4

C, IP, ZD

OPN

BO5

G, LN, VC

OPPN

BO6

IK

OPN

BO7

IK

OPN

BO8

C, ZD

OPN

BO9

G, K1, LN, VC

OPN

BO10

G

OPN

BO11

G

OPN

BO12

G

OPN

Oznaka

BO13

G

OPN

BO14

G, LN

OPPN
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Grabe pri
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Iljaševci
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Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)

Način urejanja

IK, SK
A
A
A
IG, PC
IG
C
IG, PC, SK, ZD
IK
SK
A
A
A
A
SK
A, K1
A
A
A
SK
SK
A
A
A
A
A
A
A
G
K1
C, CU, PC, SK
IG, SK, ZD
SK
IK
A
VC, ZS
G
C, PC, SK, ZD
A
IK, SK, SS, ZS
C, K1, ZS
O
O
SK
A
SK, ZD
A
A, K1
A, K1, K2
A
A
A
A
A

OPN
OPN
OPN
OPN
OPPN
OPPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN

Oznaka
BU1
BU2
BU3
BU4
BU5
BU6
BU7
BU8
BU9
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
GR9
GR10
IL1
IL2
IL3
IL4
IL5
IL6
IL7
KL1
KL2
KL3
KL4
KL5
KL6
KL7
KL8
KO1
KO2
KO3
KO4
KO5
KO6
KO7
KO8
KO9

OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
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Enota urejanja prostora (EUP)
Naselje

Križevci

Logarovci

Lukavci

Stara Nova vas

Vučja vas
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Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)

Način urejanja

CU, PC, PO, SK, SS, ZK, ZP
A
A
SS
SS
SK
SK
A, CU, SK
SK
A
A
A, K1
A
A
A
A
A
A, K1
A
A
A, K1
SK
SK
C, SK
A, C, IK
SK
A
A
A
BT, K1
C, CU, PO, SK, SS
CU, SB
SB, SK
A
SK
A, G, ZS
O
IP
A
A
A
K1
PC, SK
A
A
A
A
ZS
A
PC, SK
C, SK
A
A
A, K2
A
A
A

OPN
OPN
OPN
OPN
OPPN
OPPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN

Oznaka
KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6
LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7
LO8
LO9
LO10
LO11
LO12
LO13
LO14
LO15
LO16
LO17
LO18
LO19
LO20
LO21
LO22
LO23
LO24
LU1
LU2
LU3
LU4
LU5
LU6
LU7
LU8
LU9
LU10
LU11
LU12
SNV1
SNV2
SNV3
SNV4
SNV5
SNV6
SNV7
VUV1
VUV2
VUV3
VUV4
VUV5
VUV6
VUV7
VUV8
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Enota urejanja prostora (EUP)
Naselje
Zasadi

Državni prostorski
načrt

Železnice

Odprti prostor
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Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP)

Način urejanja

SK
A
A
C, G, IG, K1, K2, PC, PO, PŽ, SK, VC
K2, PC
K1, K2, PC
G, K1, K2, PC
K1, PŽ
K2
VI
VI
VI
PC
PC
PC
PC
PŽ
PŽ
K1, PC
G, K1, K2, PC, VC
G, K2, PC
G, K1, PC, VC
G, K1, VC
G
G
G, K1, K2
K1
K1
K1
K1, K2
K2
K1
G, K1, K2, PC
G, K1, K2, PC
G, PC
G, K2
G
G, K1, K2, VI
G, K2, VC, VI
G, K1, K2, PC, VC
G, K1, K2, PC
G
G, K2, VC, ZS
K1
K1
G, K1, PC

OPN
OPN
OPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
DPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN

Oznaka
ZA1
ZA2
ZA3
DPN1
DPN2
DPN3
DPN4
DPN5
DPN6
DPN7
DPN8
DPN9
DPN10
DPN11
DPN12
DPN13
ŽEL1
ŽEL2
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OP10
OP11
OP12
OP13
OP14
OP15
OP16
OP17
OP18
OP19
OP20
OP21
OP22
OP23
OP24
OP25
OP26
OP27
OP28

3.2 Območja namenske rabe prostora
62. člen
(namenska raba prostora)
(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč in
– območja drugih zemljišč.
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(2) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe.
OSNOVNA NAMENSKA RABA

PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA
stanovanjske površine – SS
OBMOČJA STANOVANJ – S

OBMOČJA CENTRALNIH
DEJAVNOSTI – C
OBMOČJA PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI – I
I. OBMOČJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

POSEBNA OBMOČJA – B

površine podeželskega naselja – SK
stanovanjske površine za posebne namene –
SB
območja centralnih dejavnosti – C
osrednja območja centralnih dejavnosti – CU
gospodarske cone – IG
površine za industrijo – IP
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo – IK
površine za turizem – BT
površine za oddih, rekreacijo in šport – ZS

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN – Z

parki – ZP
pokopališča – ZK
druge urejene zelene površine – ZD

OBMOČJA PROMETNIH
POVRŠIN – P

površine cest – PC
površine železnic – PŽ
ostale prometne površine – PO

OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE – O
POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE – A
II. OBMOČJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA – K1
DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA – K2

III. OBMOČJA GOZDNIH
ZEMLJIŠČ

GOZDNA ZEMLJIŠČA – G

IV. OBMOČJA VODA

POVRŠINSKE VODE – V

celinske vode – VC

V. OBMOČJA DRUGIH
ZEMLJIŠČ

OBMOČJA MINERALNIH
SUROVIN – L

površine nadzemnega pridobivalnega
prostora – LN

3.3 Dopustna izraba prostora
63. člen
(splošni PIP glede dopustne izrabe prostora)
(1) Dopustna izraba prostora je določena za območje posamezne EUP z zahtevano površino odprtih zelenih ali drugih površin,
ki služijo skupni rabi prebivalcev območja EUP in zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine ali površine,
ki služijo uporabi in delovanju objektov.
(2) Zahtevana površina odprtih zelenih ali drugih površin je kot odstotni delež zahtevane površine glede na celotno površino
EUP določena v podrobnejših PIP za posamezno EUP.
(3) V EUP, kjer odstotni delež zahtevane površine odprtih zelenih ali drugih površin ni določen, se glede dopustne izrabe
prostora upoštevajo normativi, standardi in načela dobre prakse za dejavnosti, ki so predmet prostorske ureditve.
(4) Faktor izrabe gradbene parcele (FI) in faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) sta kot pogoja določena v podrobnejših PIP
za posamezno PNRP. Za odstopanje od faktorjev glede izrabe in zazidanosti gradbene parcele se upoštevajo normativi, standardi
in načela dobre prakse za projektiranje objektov oziroma obstoječ tradicionalen faktor v naselju. Odstopanje se posebej obrazloži
v postopku priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Odstopanje od faktorjev FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dopustno tudi v primeru, če gre za rekonstrukcijo obstoječih
stavb.
3.4 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in vrst posegov v prostor
64. člen
(splošni PIP o dopustnih dejavnostih)
(1) Podrobnejši PIP glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni v preglednicah v nadaljevanju tega odloka. Dopustne
dejavnosti so v tabelah v nadaljevanju odloka opredeljene na podlagi Uredbe o Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradi list RS,
št. 69/07 in 17/08). V primeru, da je navedeno področje (npr. G Trgovina), so dovoljene vse dejavnosti, ki jih zajema to področje,
v primeru, da je naveden oddelek (npr. 45 trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil) pomeni, da so dovoljene vse
dejavnosti v okviru tega oddelka, v primeru navedbe posameznih podrazredov dejavnosti (kot je npr. 46.1 Posredništvo), pa so dovoljeni le-ti. V primerih, ko v okviru dopustne dejavnosti ni dopustna posamezna podkategorija dejavnosti, je to posebej navedeno.
V primeru sprememb navedene uredbe se preglednica uporablja smiselno glede na nov razpored, oštevilčenje ali poimenovanje
posameznih dejavnosti.
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(2) V območju določenih namenskih rab (SK, A, C, CU) so v omejenih gabaritih poleg bivanja dovoljene še nekatere druge
dejavnosti, za katere velja, da mora prostor izpolnjevati naslednje pogoje:
– dejavnost ne sme generirati večjega tovornega ali osebnega prometa, potrebna je neposredna navezanost na javno prometno infrastrukturo ob zagotavljanju prometne varnosti,
– za potrebe dejavnosti prometa, gradbeništva in popravila motornih vozil ipd. dejavnosti se dovoli eno parkirišče za tovorno
vozilo,
– parcela, na kateri se izvaja dejavnost, naj zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objektov in manipulacijo
dostavnih vozil, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev,
– dejavnost naj bistveno ne povečuje negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij)
glede na obstoječe obremenitve in
– prostorska preveritev v projektni dokumentaciji je obvezna za vse dejavnosti.
(3) Če je obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost ter storitev skladna z dopustno dejavnostjo, kot jo določa ta odlok za
posamezno PNRP ali EUP, se šteje, da je takšna obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost ter storitev dopustna dejavnost v
posamezni PNRP ali EUP.
(4) Na območjih PNRP, kjer se legalno zgrajeni objekti uporabljajo za namen, ki s tem odlokom ni dopusten ali je omejen,
se dopusti rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in novogradnja (prizidava, nadzidava) s povečanjem uporabne
površine do 20%. To se ob upoštevanju drugih določil tega odloka dopusti, če je potrebna prilagoditev objekta nujnim tehničnim
zahtevam za ohranitev izvajanja dejavnosti in ob pogoju, da se ne poslabšajo bivalne razmere in stanje okolja.
65. člen
(splošni PIP o vrstah dopustnih objektov glede na namen)
(1) V EUP so na površinah PNRP v skladu s Prilogo 1b dopustne gradnje objektov (stanovanjskih stavb, nestanovanjskih
stavb in gradbenih inženirskih objektov), ki so navedeni v PIP za PNRP ali EUP. V EUP so na površinah PNRP dopustne tudi
rekonstrukcije ostalih legalno zgrajenih objektov v območju, če niso v nasprotju s podrobnejšimi PIP za posamezno PNRP.
(2) V EUP so na površinah PNRP dopustne gradnje NO in EO po predpisih o vrsti objektov glede na zahtevnost in
določilih, ki so za posamezno PNRP določena v Prilogi 1a, če izpolnjujejo splošne PIP za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov.
(3) V EUP so na površinah PNRP poleg objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena dopustne gradnje objektov, če
so namenjeni:
– dopustnim dejavnostim, ki so določene v podrobnejših PIP za posamezno površino PNRP in
– spremljajočim dejavnostim, ki izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v EUP.
(4) Ne glede na določbe predhodnih odstavkov tega člena je v EUP na površinah PNRP dopustna gradnja objektov GJI
namenjene komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvu okolja, voda in
narave, varstvu kulturne dediščine in obrambi.
(5) V EUP je dopustna gradnja objektov, namenjenih izkoriščanju obnovljivih virov energije, če so objekti skladni s pogoji
oblikovanja in pogoji varstva okolja.
66. člen
(splošni PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del)
(1) Gradnje in druga dela so dopustna na območjih PNRP skladno s splošnimi PIP ter PIP za posamezno PNRP ali EUP. Na
območjih veljavnih OPPN so gradnje dopustne skladno z določili OPPN.
(2) Gradnje in druga dela so dopustni, če niso v nasprotju s predpisi s področja ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja
narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanje zdravja. Za gradnjo
ali druga dela, ki posegajo na območje varstvenega režima ali varovanih vrednot okolja in narave, vzpostavljenega na podlagi
predpisa, je pred gradnjo potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.
(3) Odstranitve so dopustne na območjih PNRP, skladno oziroma ne v nasprotju s PIP, na območjih veljavnih OPPN pa skladno z določili OPPN. Odstranitve objektov kulturne dediščine so dopustne le, če je v ta namen pridobljeno soglasje pristojnega
organa.
(4) Spremembe namembnosti objektov so dopustne, če so skladne ali niso v nasprotju s PIP, na območjih veljavnih OPPN
pa skladne z določili OPPN. Dopustne so spremembe namembnosti, skladne s predpisi o graditvi objektov.
(5) Gradnja GJI, vključno s priključki nanjo, je dopustna na vseh PNRP, če ni v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi
usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave in je skladna s PIP glede priključevanja objektov na GJI in grajeno
javno dobro, na območjih veljavnih OPPN pa skladna z določili OPPN.
(6) Rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov so dopustne na območjih PNRP, če niso v nasprotju s podrobnejšimi PIP za
posamezno PNRP. Rekonstrukcije kot prenove objektov imajo v primeru kakovostne arhitekture in objektov kulturne dediščine
prednost pred novogradnjami, pri čemer se pri namembnosti in oblikovanju upošteva prostorski kontekst.
(7) Za objekte, zgrajene na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v grafičnem delu OPN prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče oziroma fundus objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), je dopustna izvedba vzdrževalnih
del ter rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave, če gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa za dodajanje novih
stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih dovoljenjih s področja graditve objektov opredeljena kot gradbena parcela. Za izvedbo zgoraj naštetih dopustnih gradenj se smiselno uporabljajo
PIP glede na namen objekta, ki je določen z upravnim dovoljenjem oziroma katerega namen je določen v uradnih evidencah. Na
gradbenih parcelah k objektom razpršene gradnje je dopustna tudi gradnja NO in EO ob upoštevanju določb 73. člena tega odloka, pri čemer je dopustna gradnja tistih NO in EO, ki so dopustni na površini PNRP z enakim namenom, kot je ugotovljeni namen
obstoječih objektov na gradbeni parceli razpršene gradnje.
(8) Vzdrževalna dela so dopustna na vseh objektih, zgrajenih na podlagi ustreznih dovoljenj s področja predpisov o graditvi
objektov.
(9) Za objekte, ki so nedovoljena gradnja, so do odstranitve ali legalizacije (če je ta možna pod pogoji tega odloka) dopustni
odstranitev in redna vzdrževalna dela z namenom preprečitve nevarnosti za ljudi in okolje.
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3.5 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanje objektov, merila za parcelacijo
67. člen
(splošni PIP o legi objektov)
(1) Kot oddaljenost od parcelne meje po določilih tega odloka se šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča
in tej meji najbližjo zunanjo točko objekta. Če ima objekt streho z napuščem ali kakšno drugačno konzolno konstrukcijo, se kot
najkrajša razdalja šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in navpičnico najbolj izpostavljenega dela napušča
oziroma konzolne konstrukcije.
(2) Objekti morajo biti med seboj oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni
in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, ki ji objekt pripada.
(3) Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti, nad in pod terenom, od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4 m,
na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na območja stanovanj, centralnih dejavnosti in posebnih območij, najmanj 5,0 m.
(4) Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 0,5 m, v primeru linijskih objektov
so lahko le-ti postavljeni na mejo parcel.
(5) Odmik je lahko manjši, če:
– so po krajevni tradiciji objekti od meja oddaljeni manj ali tako narekuje oblikovanost terena, vendar le pod pogojem, da je
zadoščeno sanitarnim in požarnim zahtevam, da ni prizadeta javna korist, kadar gre za gradnjo na meji odprtega javnega prostora, da zmanjšan odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov, ne poslabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v
neposredni okolici ter s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel,
– gre za gradnjo objektov v nizu oziroma v smislu tradicionalnega razvitega tlorisa,
– gre za odstranitev obstoječe zakonito zgrajene stavbe in gradnjo nove stavbe, ki je po legi, velikosti in namembnosti enaka
odstranjeni ali
– je tako določeno v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
Razlogi za odmik manjši od 4 m morajo biti utemeljeni v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Pri določanju lege objektov se upoštevajo regulacijske črte, ki določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin
javnega in zasebnega interesa. Regulacijske črte so:
– regulacijske linije, ki razmejujejo površine, namenjene javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi,
– gradbene linije, ki predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej liniji,
– gradbene meje, ki določajo linijo, katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je odmaknjen od
nje v notranjost gradbene parcele.
(7) Regulacijske črte se povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih stavb na območju. Postavitev stavb mora slediti obstoječi
razpoznavni regulacijski črti naselja ali dela naselja ali ulice.
(8) Pri določanju kote pritličja objektov na meji z javnim prostorom se zagotovi, da se objekt s pritličjem navezuje na koto
javnega prostora, tako da je višinska razlika med koto javnega prostora in pritličjem objekta čim manjša.
(9) Odmiki od javnih zemljišč: nove stavbe morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene glede na določila tega odloka
v zvezi z regulacijskimi črtami in v skladu s cestnoprometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste.
68. člen
(splošni PIP o oblikovanju objektov)
(1) Objekti in prostorske ureditve se prilagodijo tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam v okolici
po stavbnih volumnih, višini in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve
odprtega prostora, urbani opremi in drugim kakovostnim oblikovnim značilnostim prostora.
(2) Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni in usklajeni z osnovnim objektom
glede gabaritov, naklonov in oblikovanja streh in fasad ter morajo biti praviloma manjši in nižji od osnovnega objekta. Izjema so
EUP, v katerih so posebej dopustni višinski poudarki oziroma višji gabariti od obstoječih ter obstoječi objekti, ki se rekonstruirajo.
(3) Pri določanju višine stavb se poleg predpisanih dopustnih višin upošteva tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma
prevladujočega tipa obstoječih stavb v EUP, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja in da bodo ustrezno izkoriščene
terenske danosti.
(4) Oblikovanje nadzidav in dozidav mora biti podrejeno kvalitetam oblikovanja osnovne stavbe, tako da se oblikuje gabaritno
in oblikovno poenoten objekt. Pri nadzidavah se varuje silhueto naselja.
(5) Material gradnje objektov naj upošteva sodobna dognanja v stroki, predvsem glede varovanja okolja in energetske varčnosti objektov, pri čemer se dopušča tudi lesene izvedbe objektov.
(6) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen se prilagodi splošni oziroma kakovostni podobi v EUP. Smer slemena stavb
mora biti pri gradnji objekta na nagnjenem terenu praviloma vzporedna s plastnicami, razen kadar je prevladujoč vzorec smer
slemena prečno na plastnice. Dopustne so kritine opečnih barv, pa tudi sive, grafitno sive in rjave, in sicer predvsem zunaj območij
s številnimi objekti tradicionalne tipologije. Kritine praviloma ne smejo biti svetleče oziroma trajno bleščeče. Smer slemena mora
biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Pri pomožnih objektih kot so nadstreški in garaže so dopustne tudi ravne strehe oziroma
blage enokapnice skrite za vencem. Dopustne so tudi travnate strehe.
(7) Osvetlitev mansard je pri objektih dopustna z mansardnimi in strešnimi okni ter strešnimi izzidki, ki se na posamezni strehi
poenoteno oblikujejo. Mansardno okno ima streho in zidce ob straneh; glede na obliko strehe ločimo: dvokapno mansardno okno,
ki ima dvokapno simetrično streho, čopasto mansardno okno, ki ima streho zaključeno s čopom ter enokapno mansardno okno z
enokapno streho; sodobnejše oblike mansardnega okna nimajo zidcev ob straneh, oblike strehe so trikotne, trapezne, ovalne ipd.
Strešna okna naj bodo izvedena tako, da ne prekinjajo napušča.
(8) Na vseh strešinah, kjer to dopušča gradbenotehnično stanje objektov, se dopusti namestitev sončnih sprejemnikov, ki ne
smejo presegati slemena streh.
(9) Fasade: pri oblikovanju fasad se upošteva kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v EUP glede oblikovanja
arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje, fasadna dekoracija,
barve oziroma drugo (struktura, materiali). Ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr.
citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo
strehe in stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno oblogo, pri čemer se uporabi ravno rezan les.
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(10) Ob javnem prostoru se ob upoštevanju regulacijskih črt oblikuje glavna fasada stavbe, skladno s pomenom in značajem 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.
(11) Izvedba kleti je dopustna pri vseh objektih, razen pri objektih, pri katerih gradnja kleti ne bi bila skladna z določili tega
odloka.
(12) Objekti in površine v javni rabi se načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir, tako da bo omogočen neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam. Za prilagoditev obstoječega objekta neoviranemu dostopu funkcionalno oviranim osebam je
dovoljena tudi namestitev dvigala na fasado objekta. V primeru, da se ga izvede na glavni fasadi, mora biti njegovo oblikovanje
transparentno.
(13) Odstopanja od splošnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so dopustna:
– za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN,
– pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno), pri objektih javnega pomena in pomembnejših
nestanovanjskih objektih,
– kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska dominanta ali
– če je to dovoljeno s PIP za PNRP in EUP.
69. člen
(splošni PIP o urejanju javnega prostora v naseljih)
(1) Elemente urbane opreme je dovoljeno postavljati pod sledečimi pogoji:
– da so grajeni na javnih površinah ali neposredno ob njih,
– če so grajeni na javnih površinah in ne ovirajo splošne rabe urbanih površin,
– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste,
– da nimajo novih priključkov na objekte javne gospodarske infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke in
– oblikovani morajo biti estetsko, skladno z regionalno tradicionalno arhitekturno tipologijo.
(2) Osvetljevanje se na cestah, ulicah in drugih javnih površinah izvaja z nizkimi oziroma visokimi uličnimi svetilkami.
Oblikovanje svetil mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora, v vaških jedrih je tip in
obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu. Občina predpiše podrobnejša določila glede oblikovanja uličnih svetil
v okviru kataloga urbane opreme, ki bo zagotavljal enoten standard svetil za celotno občino z upoštevanjem arhitekturne
tipologije območja.
(3) Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu
spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Vse svetilke morajo biti v skladu s področno zakonodajo, ki ureja mejne vrednosti
svetlobnega onesnaževanje okolja. Za osvetljevanje se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila.
(4) Nočno osvetljevanje objektov in gradbišč ni dopustno, razen izjemoma pod pogoji iz 83. člena tega odloka.
70. člen
(splošni PIP o urejanju odprtih zelenih površin)
(1) Pri urejanju zemljišč se morajo praviloma ohranjati pasovi vegetacije na mejah, drevoredi, markantnejša drevesa, skupine
dreves, deli neokrnjene krajine, obraščene struge potokov in melioriranih vodotokov, žive meje in podobno. Če je odstranitev zaradi
tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, se jih nadomesti oziroma sanira.
(2) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone
drevesne in grmovne vrste listavcev. Za žive meje se uporabljajo avtohtone grmovnice, kot so gaber, rdeči dren, pušpan, leska,
kalina, črni bezeg, črni trn, češmin, trdoleska, dobrovita, brogovita, krhlika in podobno.
(3) Za izvajanje gradbenih del v vplivnem območju dreves se izdela načrt zavarovanja. Če obstoječih dreves in živic zaradi
tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, se jih nadomesti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred
odstranitvijo ali pa se zasaditev izvaja skladno z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.
(4) V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotavlja ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal
nad koreninskim sistemom.
(5) Obstoječe drevorede se ohranja in obnavlja. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, se jih nadomesti z
enako vrsto in z uporabo najmanj 10-letnih, petkrat presajenih, drevoredno vzgojenih sadik z višino debla, primerljivo z drugimi
drevesi v drevoredu.
(6) Parkovne ureditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone vrste, značilne za območje, ki naj bodo
lokalnega izvora.
(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin se mora med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po
končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(8) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,0 m, če ni s posebnim predpisom
drugače določeno.
(9) 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 mestno klimo, zmrzal, sušo in 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 skladno z določili pristojnih služb za varstvo rastlin in
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija.
71. člen
(splošni PIP o oblikovanju okolice objektov)
(1) Pri urejanju okolice objektov se mora:
– upoštevati značilnosti terena, predvsem konfiguracijo, topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje za obstoječo
in načrtovano vegetacijo,
– zagotoviti oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
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– zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki,
mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami in
– upoštevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje voda pred
iztokom v površinske odvodnike.
(2) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu
na mejah območja urejanja.
(3) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le do višine 1,5 m, in
sicer le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Za podporne ali oporne zidove se dopušča uporaba naravnih
materialov, izjemoma pa tudi uporaba betonskih zidakov oziroma armiranega betona. V primeru uporabe betonskih zidakov se
oporni zid omeče ali obloži s kamnom. To določilo velja tudi za obnovo. Gradnja višjega opornega zidu je dopustna v primerih, ko
gre za gradnjo javnih objektov in naprav, v območjih pretežno namenjenih gospodarskim dejavnostim, kadar gre za ukrep varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri legalizaciji objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega odloka oziroma v primeru, če je to
potrebno zaradi terenskih razmer. Oporni zid mora biti ozelenjen skladno z oblikovanjem obcestnega prostora oziroma okoliških
ureditev in pozidave.
(4) Za tlakovanje javnih površin in površin ob javnih objektih se uporabljajo kakovostni, trajni materiali in se zagotovi kakovostno oblikovanje. Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z arhitekturo objektov, urbano opremo in drugimi
zunanjimi ureditvami. Ni dopustna uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov.
(5) Na celotnem območju občine se je potrebno izogibati prekomernemu tlakovanju, asfaltiranju in betoniranju površin, s
čemer se zmanjša hipni odtok meteornih vod v vodotok. Območje tlakovanega dela gradbene parcele se, ob upoštevanju zahtev
za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji meri tlakuje s propustnimi materiali, npr. s tlakovci ali travnimi ploščami, ki na povečevanje površinskega odtoka nimajo večjega vpliva. Preprečuje se hipni odtok tudi z urbanih površin, predvidi se zadrževalnike
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki ipd.). Za javne objekte je
ponikanje, kolikor to dovoljuje geološka podlaga, obvezno. Z arhitekturnimi ukrepi se zagotovi čim manj vodoneprepustnih površin
in omogoči delno zadrževanje padavinske vode za robniki in drugimi mikrodepresijami. Načrtuje se prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda.
(6) Okolico objektov in naprav, namenjenih za proizvodne oziroma obrtne ali skladiščne dejavnosti, se mora takoj po zaključku
gradbenih del urediti z izdatno ozelenitvijo z odraslimi sadikami dreves. To je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
72. člen
(splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje pomožnih objektov)
(1) Pri gradnji pomožnih objektov kot manj zahtevnih objektov se upošteva pravilo, da je pomožni objekt po gabaritih podrejen
osnovnemu objektu in ga ne sme presegati.
(2) Pomožni objekti, kot so nadstrešek, garaža, drvarnica in lopa, se postavljajo praviloma v neposredni bližini stanovanjskega
objekta oziroma objekta, ki je zadnji v nizu objektov.
(3) Pomožni objekti, in sicer le garaža in nadstrešek, ki se gradijo za potrebe dejavnosti v okviru površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), na območjih centralnih dejavnosti (C, CU) ipd. se lahko gradijo tudi v večji velikosti, kot jih določa odlok, če
tako zahteva tehnologija dejavnosti. Ti objekti morajo biti oblikovno poenoteni z objekti, ki jim pripadajo. Postavljajo se na manj
izpostavljene lokacije, če to ni mogoče, se z ureditvijo območja in ob uporabi avtohtonih rastlinskih vrst zagotoviti zeleno bariero
v odnosu do javnega prostora.
(4) Nadstreški, ki se gradijo za potrebe parkiranja ob večstanovanjski stavbi, se lahko gradijo tudi v večji velikosti, kot jih
določa odlok, vendar ne več kot za 10 osebnih vozil. V primeru večjih potreb, se lahko postavi ob osnovni stavbi več enotno oblikovanih nadstreškov.
73. člen
(splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti (NO in EO) se razvrščajo skladno s predpisom, ki določa vrsto objektov glede na njihovo
zahtevnost (v nadaljevanju uredba).
(2) Likovna podoba NO in EO ter pomožnih objektov naj izhaja iz krajevno tradicionalnih značilnosti, prav tako se v skladu s
krajevnimi značilnostmi ureja prostore pred zgradbami, dostope, dohode, zelenice, ograje ipd.
(3) Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave: na gradbenih parcelah, ki pripadajo stavbi, se lahko
praviloma zgradi največ po eno majhno stavbo iste vrste, vendar največ toliko objektov, da ni presežena meja faktorja zazidanosti,
določenega s tem odlokom. Na gradbenih parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ
po eno majhno stavbo iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja zazidanosti. Zgrajene so lahko kot
posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente. Od meje sosednjega zemljišča morajo
biti oddaljene najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma
se jih lahko postavi do posestne meje.
(4) Ograje: pri ograjevanju parcel se upošteva tip in material kakovostnih oziroma značilnih obstoječih ograj. Praviloma se
uporabljajo žične ali lesene ograje. Zidovi niso dopustni, razen če so oblikovani kot del objekta. Za izvedbo ograj se ne dopušča
uporaba bodeče žice, oblikovno neustreznih betonskih elementov in odpadnih materialov. Medsosedske ograje v naseljih ne smejo
presegati 1,5 m. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljene najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi do posestne meje. Vstopna in uvozna vrata se obvezno
odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Če je sosednje zemljišče
javna cesta, se za postavitev ograje pridobi soglasje upravljavca javne ceste.
(5) Podporni zidovi: upoštevajo se kakovostni oziroma značilni obstoječi primeri v EUP. Od meje sosednjega zemljišča morajo
biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma
se jih lahko postavi do posestne meje. Če je sosednje zemljišče javna cesta, se za postavitev podpornega zidu pridobi soglasje
upravljavca javne ceste.
(6) Mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak (tudi vodomet) ter vodno zajetje in objekt za
akumulacijo vode in namakanje, morajo biti od meje sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika
ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši.
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(7) Parkirišča, pomoli, športna igrišča na prostem: od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi do posestne meje.
(8) Pomožni objekti v javni rabi, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarske
poti, pešpoti, gozdne poti in podobno, pomožni komunalni objekti, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov: dopustna je gradnja tistih objektov, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP ali prečkajo EUP, ob
upoštevanju drugih določil tega odloka. Gradnja protihrupnih ograj je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih
ravni hrupa in na podlagi urbanistične in krajinske preveritve ter utemeljitve, pri čemer se zagotovi oblikovno skladnost s preostalimi
elementi obcestnega prostora in okoliške pozidave ter ustrezno oblikovanje in zasaditve za zakrivanje ograj v pogledih iz okoliških
objektov. Lovilne mreže in prostoviseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da ne bodo
vidno moteči. Urbana oprema se oblikuje po načelih sodobnega oblikovanja in v skladu s preostalimi elementi urbane opreme ter
opreme obcestnega prostora ter kakovostne oziroma značilne okoliške pozidave. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti našteti
objekti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma
se jih lahko postavi do posestne meje. Objekte in naprave mobilne telefonije se na izpostavljenih legah umesti v prostor tako, da
bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. Okolico teh objektov se ozeleni.
(9) Objekti za oglaševanje: objekte in naprave za oglaševanje je dopustno postavljati v skladu z občinskimi določili glede
plakatiranja in obveščanja. Objekti in naprave za oglaševanje, ki niso v javnem interesu, so lahko postavljene znotraj označenega
naselja, izven naselij pa samo ena kot obvestilna tabla ali dopolnilna tabla prometnemu znaku. Objektov in naprav za oglaševanje
ni dopustno postavljati na:
– zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dediščine,
– fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja presega polovico površine fasade,
– drevesih, zelenicah ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice,
– javnih površinah (pločnikih, zelenicah ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto vasi, kompleksa ali objekta,
– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– cestnih priključkih in
– površinah, ki služijo kot interventne poti.
Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega
zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi do posestne meje.
(10) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: na območju enega kmetijskega gospodarstva se lahko zgradi največ po en pomožni
kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste, kar ne velja za gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, kozolec, rastlinjak in silos, ki se jih
lahko zgradi toliko, kot je potrebno za obratovanje kmetije. Zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma
imajo skupne konstrukcijske elemente. Od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, razen obore za rejo divjadi
in ograje za pašo živine, ki morata biti od sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 0,5 m. Ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov
sosednjega zemljišča je odmik obore za rejo divjadi in ograje za pašo tudi manjši oziroma se ju lahko postavi do posestne meje.
(11) Objekti za rejo živali, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: od meje sosednjega zemljišča morajo biti
oddaljeni najmanj 4 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih
lahko postavi do posestne meje.
(12) Začasni objekti: začasni objekti so namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in se postavljajo za največ za 6
mesecev. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih. Začasni
objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za čas turistične sezone. Začasni objekt, namenjen prireditvi, se
lahko postavi le za čas prireditve, vendar ne za več kot trideset dni. Začasni gostinski objekti na javnih površinah se urejajo na
podlagi posebnih predpisov občine. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika
ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi do posestne meje.
(13) Spominska obeležja: spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade, morajo biti od meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 1,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi
manjši oziroma se jih lahko postavi do posestne meje.
(14) Glede postavitve svetlobnih napisov se upoštevajo predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja
okolja.
(15) Vsi NO in EO morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali zahtevnih in manj zahtevnih objektov v okviru
gradbene parcele oziroma EUP. Dopustna višina nadzemnih objektov je samo pritličje, brez kleti. 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) ter druge kritine se lahko uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov ali če
je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na gradbeni parceli taka streha bolj primerna. Če je pomožni objekt prostostoječ,
mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice. Postavitev pomožnega objekta ne sme ovirati manipulacije na gradbeni parceli ali
zmanjšati minimalnih potrebnih površin za parkiranje.
(16) 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.
(17) Odmiki objektov od posestnih mej, določeni v tem členu, so lahko manjši, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega
prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča v vplivnem območju, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje
stavbe in če z zmanjšanim odmikom pisno soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
(18) Pri gradnji NO in EO se smiselno upoštevajo PIP o legi in oblikovanju objektov in o oblikovanju okolice, zasaditvah in
urejanju odprtih površin.
74. člen
(merila za parcelacijo in določevanje gradbenih parcel)
(1) Parcelacija zemljišč mora, če je le mogoče, izhajati iz tradicionalnega parcelnega vzorca. Pestrost kulturne izrabe v nepravilnem rastru polj in gradbenih parcel se praviloma ohranja, pod pogojem, da razdrobljenost ni prevelika.
(2) Delitev in združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustno, kadar se lahko s parcelacijo
oblikuje več takih gradbenih parcel, ki so primerne za gradnjo in imajo zagotovljen dovoz in dostop, pri čemer se upošteva tradicionalna parcelna struktura.
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(3) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami
izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(4) Velikost gradbene parcele, ki mora biti v celoti vključena v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna,
mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta ter se določa tako, da se:
– opredeli površine za gradnjo stavb, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in manipulacijske površine, površine namenjene zagotavljanju požarne varnosti in zelene površine, opredeljene glede na namen gradnje,
– širina ob ulici oziroma ob javnemu prostoru naselja prilagodi tipični širini gradbenih parcel v naselju in
– upošteva s tem odlokom določene faktorje zazidanosti in izrabe zemljišča, minimalne odmike od posestnih meja ter splošne
PIP o legi objektov.
Parkiranje je možno urediti tudi na javnih parkiriščih.
(5) Lega in oblika gradbene parcele se določi ob upoštevanju PIP o legi objektov, tako da je za predvideno gradnjo možno
zagotoviti:
– dostop do javne ceste,
– minimalno zahtevano komunalno opremo,
– skladnost z obstoječo kakovostno oziroma značilno parcelacijo v EUP,
– skladnost z obstoječo reliefno razgibanostjo zemljišča in
– mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolice, varnost pri
uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.
(6) Priporočena velikost gradbene parcele za območja s PNRP: SS je najmanj 500 m², v območjih SK 900 m². Za gradbene
parcele s kmetijskimi objekti je priporočena velikost gradbene parcele med 800 m² in 1600 m². Za vinsko klet je priporočena velikost gradbene parcele najmanj 150 m².
(7) Pri določanju parcel za izvajanje določene dejavnosti se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta dejavnosti,
potreben manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo mehanizacijo ter skladiščenje.
(8) Pri parcelaciji se upošteva obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne pasove.
(9) Objektom, zgrajenim z uporabnim dovoljenjem po zakonu (pred letom 1967) in objektom, zgrajenim na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki jim gradbena parcela še ni določena, se le-ta določi na zahtevo lastnika objekta v posebnem
postopku, na podlagi meril in pogojev za določitev parcele iz predhodnih odstavkov. Gospodarskim objektom izven stavbnih
zemljišč se gradbenih parcel ne določa.
(10) Določila o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo za že obstoječe manjše gradbene parcele, na katerih se objekti
rekonstruirajo ali nadomeščajo z novimi.
3.6 Prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje v območju gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo
75. člen
(varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu s področno
zakonodajo ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem prostorskem načrtu, se upošteva
določila drugih predpisov.
(2) Varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture znaša na vsako stran:
– zunanjega roba cestišča:
– avtoceste
40 m
– regionalne ceste
15 m
– kategorizirane občinske ceste:
– lokalne ceste
5m
– javne poti
3m
– javna pot za kolesarje
2m
– osi skrajnih tirov:
– glavne železniške proge
– regionalne železniške proge
100 m
– industrijskega tira
50 m
– osi voda:
– prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več
65 m
– prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar
65 m
– distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar
5m
– osi skrajnih vodov prenosnega elektroenergetskega voda:
– nadzemnega poteka – nazivne napetosti 400 in 220 kV
40 m
– nadzemnega poteka – nazivne napetosti 110 kV
15 m
– osi skrajnih vodov distribucijskega elektroenergetskega voda:
– nadzemnega poteka – nazivne napetosti 10/20 kV
10 m
– podzemnega poteka – nazivne napetosti 10/20 kV
5m
– zunanje stene objekta:
– elektroenergetske prosto stoječe transformatorske postaje (TP)
5m
– osi posameznega voda:
– vodovod
1,5 m
– kanalizacija
1,5 m
– telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom
1,5 m
– drugi vodi gospodarske javne službe lokalnega pomena razen priključkov nanje
1,5 m
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(3) Posegi v varovalnih pasovih prometnih omrežij ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.
Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje upravljavca GJI.
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dopustna
gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem.
(5) V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši odmik, če je iz soglasja pristojne inštitucije razvidno, da manjši
odmik ne povzroča negativnega vpliva na objekte GJI.
76. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo GJI)

GJI.

(1) GJI se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
(2) Posegi na GJI ter posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne

(3) Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov
potek po javnih površinah ni možen.
(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi GJI praviloma potekati v skupnih koridorjih, pri čemer se
upošteva osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi.
(5) Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje objektov znotraj
posamezne EUP ter da je omogočeno njihovo nemoteno obratovanje in vzdrževanje.
(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(7) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI se v okviru območja predvidenega posega predvidi tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(8) Vode GJI se načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje kulturne dediščine. Večje objekte GJI se locira izven pomembnejših
prostorskih vizur in vplivnih območij spomenikov.
(9) Vode GJI v naseljih ter na območjih varstva kulturne dediščine se praviloma izvede podzemno, razen na območjih arheoloških najdišč in pod pogojem, da to ni v nasprotju z varstvenimi režimi varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij
narave.
(10) Vode GJI se praviloma načrtuje izven naravovarstveno občutljivih območjih. Večje objekte GJI naj se ne načrtuje na najpomembnejših delih EPO in potencialnih posebnih varstvenih območjih. Obstoječa območja GJI, ki negativno vplivajo na naravne
vrednote, naj se ustrezno sanira. Nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom,
izjemnim krajinam.
(11) Linijsko GJI se načrtuje čim bolj racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih, ki v čim manjši meri prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Čim bolj
se izogiba območjem kulturne dediščine ter drugim območjem in prvinam, pomembnim za prepoznavnost, naravnim vrednotam
in najpomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oziroma posebnih varstvenih območij.
77. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)
(1) Dovozi in priključki na državne in občinske ceste morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi
pogojev in soglasja občinskega ali državnega organa, pristojnega za promet.
(2) Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s področnimi predpisi.
Cesta se sme priključiti na cesto iste kategorije oziroma na en razred višje kategorizirano cesto.
(3) Vsaka gradbena parcela oziroma vsak zahteven in manj zahteven objekt mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za
motorna vozila na javno cesto. Dostop mora biti urejen po lastnem zemljišču ali pa mora biti pridobljena služnostna pravica na
parcelah, preko katerih vodi dovoz do zemljišča oziroma posega.
(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih
dovozov ali sosednjih dvorišč.
(5) Javni in drugi objekti, v katerih se zadržuje večje število ljudi, morajo imeti lastno parkirišče in morajo biti z vseh strani
dostopni z gasilskimi vozili. Nosilnost interventnih poti mora biti najmanj 10 ton, široke pa morajo biti najmanj 3,5 m.
(6) Morebitne zapore (rampe, količki, cvetlična korita, drugo) morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče v primeru gasilske
ali druge urgentne intervencije nemudoma in brez težav odstraniti.
(7) Zagotovijo se služnostne poti do kmetijskih in gozdnih zemljišč za poti, ki bodo izgubljene ob pozidavi.
(8) Na koncu ulic, kolikor se te ne nadaljujejo, je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, in sicer v takšni velikosti, da
se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne službe odvoza odpadkov in zimske službe. Na cestah, ki se ne morejo navezati na
druge ceste, se morajo urediti obračališča z minimalnim radijem 4,6 m.
(9) Hodniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh v naseljih, iz zgostitvenih območij proti šolam, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvam, pokopališčem ter drugim objektom javnega značaja. Poti za pešce morajo biti ob
vozišču višinsko ločene ali speljane ločeno od vozišča. Pri izgradnji se zagotoviti ustrezen dostop za invalide.
(10) V primeru ulic brez pločnikov je potrebno določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem izvajalec javne
službe ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.
(11) Vsako križišče ali priključek mora imeti minimalne pregledne trikotnike med prometnicami, brez ovir, višjih od 0,5 m, v
velikosti, odvisni od dovoljene hitrosti. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno
čelno vključevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali
upravljavca ceste.
(12) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest in poti se mora preveriti stanje komunalnih vodov, ki potekajo pod njimi. Dotrajane
naprave se morajo pred modernizacijo ceste obnoviti, nivo cestišča in pločnikov za pešce pa uskladiti z višinami vhodov v objekte,
tako da se dostopnost ne poslabša.
(13) Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s predpisi. Dimenzionirani in izvedeni morajo biti tako, da zagotavljajo dostop za interventna vozila v primeru požara in drugih nesreč.
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78. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti obstoječih objektov se na gradbeni parceli zagotovi zadostno število
parkirnih mest (v nadaljevanju: PM). Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih
etažah. V območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje v jedru) PM ni možno zagotavljati na gradbeni
parceli, se le-ti zagotavljajo na skupnih, v ta namen zagotovljenih površinah.
(2) Pri novih večstanovanjskih stavbah je potrebno čim več PM zagotavljati v kleteh stavb oziroma v podzemnih prostorih ali v
preostalih etažah, tako da se ohranja več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja. Če podzemne
garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti nad seboj dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj
nizke vegetacije ali pa morajo imeti na terenu strehe garaže urejeno javno površino, odprto športno igrišče, nadzemno parkirišče
in podobno.
(3) Pod obstoječimi PM je dopustna gradnja podzemnih garaž. Število javnih PM, ki so bila zgrajena za potrebe večstanovanjskih stavb, se s tem ne sme zmanjšati.
(4) PM morajo biti razporejena in izvedena tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka ljudi v okolici. Parkirne
ploščadi z več kot 5 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves po splošnih PIP tega odloka o zasaditvah in urejanju javnih
odprtih površin.
(5) Površine PM, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate.
Ogradijo se z betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilci olj.
(6) PM, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, se
odstranijo na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.
(7) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je preprečeno vzvratno vključevanje vozil
na javno cesto.
(8) Na vseh javnih parkiriščih je potrebno skladno s predpisi zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane
osebe. Pri določanju PM za stavbe, namenjene javni rabi, se zagotovi 5% PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je PM
v objektu manj kot 20, je potrebno zagotoviti 1 PM za funkcionalno ovirane osebe. Če posebni predpis ne določa drugače, se pri
večstanovanjskih stavbah zagotoviti na vsako deseto stanovanje eno PM za funkcionalno ovirane osebe.
(9) Na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb in stavb, namenjenih javni rabi, se zagotovijo parkirna mesta za kolesa
in druga enosedna vozila, in sicer vsaj 20% od števila zahtevanih PM za osebna vozila, vendar ne manj kot dve parkirni mesti.
Parkirna mesta morajo biti praviloma zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(10) Stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljena PM za zaposlene in obiskovalce.
(11) Če poseben predpis ne določa drugače, se v odvisnosti od namena objekta ali dejavnosti pri izračunu PM upošteva
naslednje minimalno število PM:
Dejavnosti

število parkirnih mest

1 Stanovanja
stanovanjske stavbe

2 PM

večstanovanjske stavbe

1,5 PM/ stanovanje + 10% za obiskovalce

mladinski in otroški domovi

1 PM/8 postelj

delavski domovi

1 PM/2 postelji

domovi za starejše občane

1 PM/8 postelj

2 Pisarniški in upravni prostori
pisarniški in upravni prostori – splošno

1 PM/30 m2 neto površine

prostori organov s številnim obiskom

1 PM/20 m2 neto površine

3 Prodajni prostori
trgovine in trgovske hiše

1 PM/30 m2 neto prodajne površine, najmanj 2 PM

trgovine in trgovske hiše z malim obiskom

1 PM/50 m2 neto prodajne površine, najmanj 2 PM

nakupovalni centri

1 PM/15 m2 neto prodajne površine

4 Prireditveni prostori
gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane

1 PM/5 sedežev +1 PM/2,5 zaposlenih

kino, šolske dvorane, predavalnice

1 PM/5 sedežev

cerkve

1 PM/20 sedežev

5 Športne naprave
športni objekti brez gledalcev

1 PM/250 m2

športne dvorane brez gledalcev

1 PM/50 m2 površine

športne dvorane s prostori za gledalce

1 PM/50 m2 površine dvorane + 1 PM/10 gledalcev

tenis igrišča

4 PM/igrišče + 1 PM/10 gledalcev

kegljišča

4 PM/stezo

čolnarne

1 PM/2 čolna

strelišča

1 PM/tarčo
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6 Gostilne in prenočišča
gostilne lokalnega značaja

1 PM/8 sedežev

pomembnejša gostišča

1 PM/4 sedeže + 1 PM/2,5 zaposlenih

hoteli, penzioni, zdravilišča in druge stavbe s prenočišči

1 PM/3 postelje + 1 PM/4 sedeže v restavraciji +
1PM/2,5 zaposlenih

mladinski domovi za prenočevanje

1 PM/10 postelj

7 Zdravstvene ustanove
manjši zdravstveni domovi, zasebne ordinacije in ambulante

1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2 neto površine, najmanj 3 PM

8 Šole
osnovne šole

1 PM/30 učencev

srednje šole

1 PM/25 učencev + 1 PM/10 učencev starejših od 18 let

posebne šole za ovirane v razvoju

1 PM/15 učencev

visoke šole

1 PM/3 študente

otroški vrtci

1 PM/20 otrok, minimalno 2 PM

9 Industrija, obrt
obrtni in industrijski obrati

1 PM /50 m2 neto površine ali 1 PM/3 zaposlene

skladišča, depoji, trgovina na debelo, prodajni prostori

1 PM /80 m2 neto površine ali 1 PM/3 zaposlene

delavnice za servis motornih vozil

6 PM/1 popravljalno mesto

avtomatske avtopralnice

5 PM/1 pralno napravo

samopostrežne avtopralnice

3 PM/1 pralni prostor

10 Pokopališča
pokopališča

1 PM/500 m2 površine, minimalno 10 PM
79. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne
varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. Upoštevati je potrebno določila področne zakonodaje, glede oskrbe prebivalstva z
ustrezno pitno vodo.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve le v primeru, da se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe.
(3) 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 soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z
vodo, kot so lastno zajetje, vodnjak, kapnica, cisterna.
(4) Vodovodno omrežje mora zagotavljati zadosten pritisk in količino vode za priključitev hidrantov, ki se morajo postaviti v
naseljih in v bližini objektov, v katerih se pogosto nahaja večje število ljudi, ter v bližini objektov z večjo požarno obremenitvijo in
specifičnih objektov s požarnega vidika.
(5) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali zasebni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju
v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. 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. Pri načrtovanju gradenj je potrebno v skladu s področno zakonodajo dotrajane cevovode
iz neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega materiala.
(7) Pri vzporednem vodenju vodovodov, kanalizacije za odvajanje odpadne vode oziroma drugih vodov GJI se zagotovi
ustrezen odmik. Križanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova
vodov, objektov in naprav in higienska neoporečnost pitne vode v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi.
(8) Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.
(9) Vodnjaki se morajo ohranjati. Vodnjaki z večjo in stalno količino vode se morajo vzdrževati, ostali vodnjaki pa se morajo
prekriti oziroma zaščititi. Zasipavanja vodnjakov se ne dopušča.
80. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in za meteorno odpadno vodo mora biti zgrajeno v ločenem sistemu. Kanalizacijsko infrastrukturo za odvajanje komunalnih odpadnih vod se gradi v vodotesni izvedbi. Javna kanalizacija se mora
zaključiti s čistilno napravo.
(2) Meteorne vode s streh je potrebno preko peskolovov speljati v ponikovalnico na lastnem zemljišču.
(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih voznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih
se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s področno zakonodajo.
(4) Padavinske vode se, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikajo, pri tem morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva voznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati,
se padavinske vode spelje v bližnji vodotok; če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem pa mora biti ureditev odvodnjavanja načr-
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tovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazljivega in erozijsko ogroženega območja. V čim večji možni meri naj se
zmanjša hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom
v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki).
(5) Padavinske vode z asfaltiranih ali betonskih cest, parkirišč in platojev za pranje motornih vozil se morajo odvajati prek
usedalnika in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
(6) Male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi. Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje
odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Lokalne
čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjenega naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave se zagotovi dovoz z
javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana.
(7) Odpadne vode objektov za obrtnih, proizvodnih obratov in podobnega, v katerih utegnejo biti presežene s predpisi dovoljene emisije, se morajo očistiti pred izpustom v kanalizacijo. Pogoje priključitve vključno s sprejemljivimi količinami določi izvajalec
javne službe v projektnih pogojih.
(8) V javno kanalizacijo za odvajanje komunalnih odpadnih voda se ne dovoli odvajanje odpadnih vod iz objektov za rejo
domačih živali.
81. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Vsi objekti morajo biti vključeni v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. Odpadki se ločeno zbirajo
v posebnih posodah (smetnjakih) po vrsti in/ali izvoru. Mesta za smetnjake morajo biti določena zunaj stavbe, na delu gradbene
parcele, ki omogoča neoviran dostop komunalni službi. Ravnanje z odpadki mora biti urejeno na način, ki ne ogroža zdravja ljudi.
(2) Zbirna mesta za ločeno zbiranje frakcij morajo biti ustrezno oddaljena od bivalnih objektov. Njihova lokacija mora ustrezati pogojem neovirane dostopnosti s tovornimi vozili in možnosti ustavljanja teh vozil. Površina mora biti utrjena in imeti urejen
odtok, praviloma mora biti zaščitena z nadstrešnico. Omogočena mora biti izvedba priključka na električno omrežje (zaradi nočne
razsvetljave in/ali nadzora z videokamero), zaželena je opremljenost z vodnim priključkom za občasno čiščenje.
(3) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.
(4) Pri ravnanju z odpadki pri gradbenih delih je treba upoštevati področno zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih ter ostalo veljavno zakonodajo s področja odpadkov.
82. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Elektroenergetsko omrežje visoke, srednje in nizke napetosti se na območju naselja praviloma gradi v podzemni izvedbi.
Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj mora biti na območju naselja zgrajeno praviloma v kabelski kanalizaciji. Odstopanja so dopustna, kadar podzemna izvedba tehnično ni izvedljiva ali je v nasprotju z varstvenimi režimi
v prostoru in varstvenimi usmeritvami.
(2) Izven območja naselja oziroma v območjih razpršene poselitve je dopustna tudi gradnja nadzemne izvedbe elektroenergetskega omrežja.
(3) Elektroenergetsko omrežje, kadar se gradi v nadzemni izvedbi, praviloma ne sme potekati v območjih vedut na naravne
in ustvarjene prostorske dominante. Nove nadzemne vode se gradi na pticam prijazen način, pri čemer naj izvedba gradnje preprečuje električne udare ptic.
(4) Elektroenergetsko omrežje se načrtuje in gradi na način, da v čim manjši možni meri omejuje obstoječe in načrtovane rabe
v prostoru ter so izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in načrtovanih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja. V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja
nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo
vnetljive, gorljive ali eksplozivne materiale.
(6) Razdelilne transformatorske postaje na območjih stanovanj, centralnih dejavnosti, zelenih površin, proizvodnih dejavnosti
in posebnih območij se morajo izvesti v skladu s sodobnimi principi z uporabo takšne tehnologije, da se vplivi na okolje zmanjšajo
na najmanjšo možno mero, da se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta ter da se vse stikalne in transformatorske
naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih. Vse razdelilne transformatorske postaje morajo biti zaščitene pred nepooblaščenim dostopom. Vse vključitve v elektroenergetsko omrežje se praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.
(7) Transformatorske postaje so praviloma samostoječi objekti pravokotnega tlorisa, medtem ko se na območjih centralnih
dejavnosti, urbane večstanovanjske pozidave in večjih območjih proizvodnih dejavnosti praviloma umeščajo v večje objekte. Treba
je zagotoviti ustrezen dostop za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev. Pri umeščanju transformatorskih postaj se upošteva
določila predpisov o električnem in magnetnem sevanju. Samostoječe transformatorske postaje morajo biti čim manjše. Priporočljivo je, da se njihova vizualna izpostavljenost delno zmanjša z združevanjem z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami,
kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno.
83. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javne razsvetljave)
(1) Javna razsvetljava mora biti izvedena v skladu z veljavno področno zakonodajo, upošteva naj zakonsko določene mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Za razsvetljavo cest in javnih površin se uporabljajo energetsko varčne sijalke in
svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo.
(2) Svetilno telo mora usmerjati vso svetlobo pod horizontalno ravnino oziroma kot določa področna zakonodaja.
(3) Dekorativna oziroma arhitekturna razsvetljava objektov (cerkve, izbrane fasade, drugo) mora biti izbrana in usmerjena
tako, da v okolju ne deluje moteče, osvetlitev športnih površin, prireditvenih prostorov in podobno se dovoli le za časa trajanja
prireditve, nočna osvetlitev sakralnih objektov se dovoli izjemoma in v skladu s podrobnimi akti občine.
(4) Na območju Občine Križevci ni dovoljena uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali vrtečih,
usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(5) Obstoječi viri svetlobe, ki niso skladni z določili področne zakonodaje in ne ustrezajo predpisani mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in porabe električne energije, se sanirajo in nadomestijo z drugimi viri svetlobe.
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84. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Elektronsko komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno podzemno, praviloma v
kabelski kanalizaciji. V odprtem prostoru je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov. Gradnja objektov v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov je dopustna na način, ki teh povezav ne prekinja.
(2) Pri načrtovanju objektov in naprav elektronskih komunikacij je treba upoštevati predpise s področja graditve objektov
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na katerem so
mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko čezmejne,
– objektov in naprav omrežja mobilnih komunikacij ni dovoljeno umeščati na stanovanjske stavbe in stavbe varstvenih, zdravstvenih ter izobraževalnih ustanov, oziroma jih je mogoče graditi v oddaljenosti najmanj 100 m od stanovanjskih stavb, od stavb varstvenih,
zdravstvenih ter izobraževalnih ustanov pa najmanj 200 m. Z odmikom je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene,
– objekte in naprave omrežja mobilnih komunikacij se mora v čim večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,
– objekti in naprave omrežja mobilnih komunikacij se praviloma umeščajo na lokacije izven objektov in območij kulturne
dediščine; izjemoma je objekte in naprave mobilne telefonije možno locirati znotraj objektov in območij kulturne dediščine, če se
s posebno prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev izkaže, da s tem ne bi bile prizadete varovane lastnosti dediščine,
– objekte in naprave omrežja mobilnih komunikacij je dopustno umeščati na območja in v objekte, namenjene trgovski, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti,
– objekte in naprave omrežja mobilnih komunikacij je treba umestiti na vidno čim manj izpostavljene lokacije,
– objekti in naprave omrežja mobilnih komunikacij se umeščajo v obstoječe objekte, vendar na način, da ne zmanjšujejo
njihove vrednosti,
– za postavitev objektov in naprav omrežja mobilnih komunikacij je treba na varstvenih območjih (narava, vode …) pridobiti
soglasje pristojnega organa.
(3) Pred izbiro lokacije za postavitev bazne postaje mobilne telefonije je zahtevana pridobitev strokovnega mnenja z izračunom sevalnih obremenitev baznih postaj izbranega sistema (ocena o vplivih elektromagnetnih sevanj baznih postaj na okolje).
(4) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, pridobiti prve meritve s strani pooblaščene
inštitucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.
(5) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti
soglasje upravljavca. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami telekomunikacijskih kablov izvede upravljavec.
85. člen
(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) V posameznih enotah urejanja je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo naslednja:
– obvezna je priključitev na elektroenergetsko omrežje, kjer je elektroenergetsko omrežje že zgrajeno,
– obvezna je priključitev na elektroenergetsko omrežje, takoj ko bo elektroenergetsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev
omogočena,
– obvezna je priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno,
– obvezna je priključitev na vodovodno omrežje, takoj ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,
– obvezna je priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno,
– obvezna je priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena ter
– obvezna je priključitev na individualne sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode (nepretočne greznice, male čistilne
naprave), kjer kanalizacijsko omrežje ne bo zgrajeno.
(2) Pri priključevanju na komunalno opremo je potrebno upoštevati določila občinskega operativnega programa odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
3.7 Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
86. člen
(splošna določila)
(1) Za posege v območju, ki je z aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, morajo investitorji pridobiti soglasja pristojnih inštitucij pred začetkom graditve.
(2) Gradnja in prostorske ureditve so možne na vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih vplivov, kot so
dovoljene s predpisi. Pri vseh gradnjah se upoštevajo normativne določbe glede varovanja okolja, pri tem se poseg načrtuje tako,
da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
(3) Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na
okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, se izvede presojo njegovih vplivov na okolje in
pridobi okoljevarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za prostor. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje,
se pridobi okoljevarstveno dovoljenje.
3.7.1 Prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine
87. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva 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.

Stran

9062 /

Št.

82 / 3. 11. 2015

Uradni list Republike Slovenije

(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 (aktov o razglasitvi
kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled
objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine 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 prostorsko 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
objekte 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 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
kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. 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.
(9) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo 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 štejejo 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 OPN ali drugih predpisov.
(10) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča,
stavbne dediščine, naselbinske dediščine ali kulturne krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi
pristojna javna služba.
88. člen
(pogoji za varstvo kulturnih spomenikov in varstvena območja dediščine)
(1) 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.
(2) 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.
89. člen
(pogoji za varstvo registrirane kulturne dediščine)
(1) 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 določb 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 kulturne dediščine in so navedeni v tem členu.
(2) Za registrirano kulturno dediščino veljajo naslednji pogoji: ohranjajo se naslednje varovane vrednote registrirane stavbne
dediščine:
– 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 kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(3) Ohranjajo se naslednje varovane vrednote registrirane naselbinske dediščine:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
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– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(4) Ohranjajo se naslednje varovane vrednote registrirane kulturne krajine:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (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.
(5) Ohranjajo se naslednje varovane vrednote registrirane vrtnoarhitekturne dediščine:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
(6) 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 varujejo pred posegi ali
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, 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.
(7) Ohranjajo se naslednje varovane vrednote registrirane memorialne dediščine:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(8) Ohranjajo se naslednje varovane vrednote druge registrirane dediščine:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
90. člen
(vplivno območje dediščine)
V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne
dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje
določeno. Posebno pozornost je potrebno nameniti legi, gabaritom in materialom ter oblikovanju fasad, strešin, zunanjih površin
ter vegetaciji. Ohranja se tudi kontekst objekta v prostoru.
91. člen
(ukrepi za varstvo arheoloških ostalin)
(1) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se
priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in
o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke
stroke.
(3) 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.
3.7.2 Prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave
92. člen
(ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine. Območja ohranjanja narave, ki so razglašena
z odloki ali določeni s posebnimi predpisi s področja ohranjanja narave, se varujejo v skladu z določbami teh predpisov.
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(2) Za posege na območja ohranjanja narave se pridobi pogoje in soglasja pristojne službe za varovanje narave. Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko
pomembnih območij in posebnih varstvenih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za posege na teh območjih se pridobi
naravovarstveno soglasje.
(3) Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
ugodno stanje habitatnih tipov ter habitatov ogroženih vrst. V čim večji meri se ohranjajo in vzpostavljajo prvotni habitati (npr.
ekstenzivni negnojeni travniki, mokrotni travniki, visokodebeljni sadovnjaki, mejice, obrežna vegetacija). V primeru uničenja se
nadomeščajo vsaj v enakem velikostnem razredu. Ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo se tudi živice, posamezna drevesa in gozdni
otoki. Kjer je možno se regulirane vodotoke s sonaravnimi ukrepi obnovi.
(4) Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi izvedenih agrarnih operacij že zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost,
naj se načrtuje omilitvene ukrepe, s katerimi se obnovijo ogroženi habitatni tipi in habitati vrst.
(5) Vsi posegi v prostor, ki spreminjajo dejansko rabo zemljišč (organizacija gradbišča, gradnja, organizacija prireditev, izvajanje dejavnosti …) so na varovanih območjih dovoljeni izključno znotraj površin, kje je namenska raba opredeljena.
(6) Za posege na obstoječih objektih je treba ob morebitni najdbi netopirjev pred pričetkom del obvestiti pristojni zavod za
varstvo narave. Kolikor se ugotovi, da se v objektu zbirajo samice netopirjev z mladiči, del ni dovoljeno izvajati v času od konca
aprila do začetka septembra. Pri obnovi in drugih delih na objektu, kjer se zbirajo netopirji, se ohranjajo strukture, ki zagotavljajo
njihov nadaljnji obstoj na lokaciji.
3.7.3 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo okolja in naravnih dobrin
93. člen
(splošni PIP za trajnostno rabo virov in energije)
(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo
obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe
gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju, in če niso v nasprotju z režimi varovanja okolja,
varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in s krajinskimi kakovostmi.
(2) Spodbuja se izboljšanje toplotne izolacije stavb ter doseganje standarda energetsko varčne stavbe, kar se potrdi z energetsko izkaznico.
(3) V novozgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah se mora praviloma zagotavljati najmanj 25% moči za gretje,
prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek
na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
To ne velja za:
– 1271 nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 1272 stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe,
– 1252 rezervoarje,
– 11 stanovanjske stavbe, ki se uporabljajo manj kot štiri mesece v letu.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in pri rekonstrukciji stavb, kjer uporabna
tlorisna površina presega 1000 m² in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo z energijo.
94. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse predpise s področja varstva zraka in zagotoviti, da pri
obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije v zrak.
(2) Vse novogradnje morajo upoštevati opredeljeni energetski standard, s čimer se zmanjša raba energije in onesnaženost
zraka v občini. Upošteva se usmeritve glede uporabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v objektih.
(3) Pri zasnovi nove zazidave se upošteva tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.
(4) Objekte, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja zraka se lahko umešča le v območja za proizvodnjo (IG, IP, IK).
95. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljene le prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo
področje kmetijstva, z namenom zagotavljanja osnovne kmetijske dejavnosti.
(2) V čim večji meri se ohranja strnjene komplekse kmetijskih zemljišč, kar je bistveno z vidika ohranjanja proizvodne funkcije
ter omogočanja ekonomske neodvisnosti kmetijskih gospodarstev.
(3) Z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave je na območjih kmetijskih zemljišč
dopustno izvajati agrarne operacije, kot jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih, s katerimi se spreminja prostor (komasacije in
melioracije; v sklopu melioracij osuševanje, namakanje in agromelioracije, ki spreminjajo prostor – to so zlasti ureditve teras,
izboljšanje dostopov na kmetijska zemljišča). Agrarne operacije morajo biti izvedene na okolju prijazen način. Izvajati jih je treba
tako, da se med kmetijskimi zemljišči ohranjajo omejki, živice, posamezna drevesa, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih
telesih in vodna telesa sama. Za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč je na območju kmetijskih zemljišč dopustna gradnja vodnih
zadrževalnikov.
(4) Ob izvajanju posegov, ki prekinjajo obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
(5) Posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata:
– ministrstvo, pristojno za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami in
– pristojna institucija za varstvo narave.
(6) Pri gradnji objektov se rodovitni del tal loči od nerodovitnega, humus pa se uporabi za zunanjo ureditev ali v skladu s
področno zakonodajo za izboljšanje kmetijskih zemljišč. Odpadni del izkopane zemljine se odpelje na deponijo.
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(7) Na območju posegov na kmetijska zemljišča za potrebe zelenih površin se v okviru predvidenih dejavnosti v čim večji meri
ohranja nezazidane površine in rodovitni potencial tal.
(8) Na območju predvidenih posegov na kmetijska zemljišča se do izvedbe posegov ohranja kmetijska zemljišča. Območja,
degradirana v času izvedbe del, je potrebno povrniti v prvotno stanje.
(9) Na območjih skladišč tekočih goriv in drugih nevarnih snovi morajo biti ureditve izvedene na način, ki onemogoča izliv v
vodotoke, direktno v podtalnico ali kanalizacijo.
96. člen
(varstvo virov pitnih voda)
(1) Na območjih virov pitne vode, ki so zavarovani s posebnimi državnimi ali občinskimi predpisi, se dopuščajo le posegi po
teh odlokih in predpisih. Pod istimi pogoji se dopuščajo posegi na zemljiščih, za katera se upravičeno domneva, da vplivajo na
obstoječe in predvidene vire pitne vode, ki še niso zavarovani s posebnimi predpisi.
(2) Varstveni pasovi vodnega zajetja v Lukavcih, ki je osrednje vodno zajetje za več občin, so zavarovani z občinskim Odlokom
o varstvu vodnega vira Lukavci (Uradni list RS, št. 56/00, 110/00). Najožji vodovarstveni pas (VVO I) je pogozden, ožji (VVO II) in
širši (VVO III) pa segata na kmetijska zemljišča.
(3) Na vodovarstvenem območju vodnega vira Lukavci, se zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti ter raba tehnološko prilagodi tako, da se ohranjata tako kvaliteta kot tudi količina podzemnih
voda.
(4) Osnovno varstvo vodnih virov se zagotovi na območjih varstvenih pasov z varstvenimi režimi. Na teh območjih se upoštevajo naslednje usmeritve:
– kmetovanje na območjih vodovarstvenih pasov se izvaja v skladu s predpisi,
– na območjih vodovarstvenih pasov se spodbuja ekološko kmetovanje, zatravljenje in pogozdevanje površin,
– odpadne vode se čistijo v okviru sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– odpadne vode iz objektov, ki jih ni mogoče zajeti v sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se čistijo z individualnimi
čistilnimi sistemi v skladu z veljavnimi predpisi,
– gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode morajo biti brez iztoka in vodotesne, uredijo se ustrezne nepropustne
gnojne jame ali lagune, gnojevka in gnojnica se odvaža na za to primerne površine,
– vsi lokalni vodni viri (opuščeni ali aktivni vodnjaki v naseljih, kali) se ohranijo oziroma očistijo in ustrezno vzdržujejo.
(5) Vse vodne vire se varuje pred onesnaženjem in vzdržuje za oskrbo v izrednih razmerah in za požarno varnost. Na območju vodnih virov se vrši nadzor nad dejavnostmi v prostoru, nadzoruje se uporabo gnojil, strupov in insekticidov. Posege na
vodovarstvenih območjih se presoja skozi analize tveganj ter v skladu z določili pristojnih služb. Na vodovarstvenem območju se
lahko intenzivira dejavnosti samo ob doslednem upoštevanju parametrov zaščite podtalnice.
(6) S pitno vodo se ravna racionalno. V objektih se uporabljajo sistemi za varčno ravnanje s pitno vodo.
(7) Zagotovi se dokončna sanacija vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode z vodovarstvenih območij. Programi varstva okolja in rabe prostora na območjih vodnih virov usklajujejo s sosednjimi občinami.
97. člen
(vodni režim)
(1) Gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo
na podlagi vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja.
(2) Za vsak poseg, ki lahko začasno ali trajno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se izdela hidrološko-hidravlično analizo
in pridobi soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami.
(3) Za vzdrževalna in sanacijska dela na obvodni vegetaciji je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa. Posege v strugo
in vegetacijski pas vodotokov se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5 m (predvsem drevesa, grmičevje in
visoke steblike), na obeh straneh struge. Pri izvajanju kmetijske prakse se dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob vodotoku.
(4) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne službe
za upravljanje in varstvo voda.
98. člen
(priobalno zemljišče celinskih voda)
(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ter njihovih pritokov in vodnih virov ni dovoljeno posegati v prostor, razen
z deli, ki izhajajo iz področne zakonodaje oziroma določil tega odloka.
(2) Za posege v varstvenem pasu je potrebno pridobiti smernice in mnenje Agencije RS za okolje.
(3) Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje priobalnega zemljišča celinskih voda, in sicer pri vodotokih 1.
reda 15 m od meje vodnega zemljišča znotraj območij naselij in 40 m zunaj območij naselij, pri vodotokih 2. reda 5 m od meje
vodnega zemljišča. Navedeni odmiki morajo biti usklajeni s predvidenimi ureditvami vodotokov.
(4) Priobalno zemljišče se opredeljuje za vse vodotoke, tudi potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije zemljiškega katastra
ter vodotoke v ceveh. Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se območje priobalnega
zemljišča določi v sodelovanju s pristojnim organom za vodno gospodarstvo.
(5) V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.
(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 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. Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo
biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.
(8) Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne z uporabo naravnih materialov.
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(9) Odvečnega odkopnega materiala, odpadnega gradbenega materiala ali zemlje ni dopustno odlagati v strugo ali na strma
pobočja in brežine.
(10) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija ali prenova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta.
(11) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine. Betoniranje na brežinah
in v vodotokih ni dovoljeno. Izlitje apna ali cementa v vodo ni dopustno.
(12) V času gradbenih del ob in v vodotoku se zagotovi, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Pranje gradbenih strojev in druge opreme z vodo iz vodotoka ni dopustno.
(13) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode ali odvzem toplote iz površinskih in
podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi s področja varstva okolja. Neposredno
odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
(14) Upoštevati je treba obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih voda na način, da:
– ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiju od objekta merske mreže,
– ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda,
– se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali drugače,
– bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje in
– je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.
99. člen
(ribiški okoliš)
(1) Območje Občine Križevci sodi v Ljutomerski ribiški okoliš. Na območju občine je evidentiranih 31 vrst rib, ena vrsta piškurjev in ena vrsta rakov deseteronožev.
(2) Pri načrtovanju posegov v ribiški okoliš se upošteva:
1. varovanje habitata:
– vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove
vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti,
– struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju,
– ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov,
– objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod,
– ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin,
– odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) se izvaja na način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe, rake
in druge vodne živali,
– odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v času izvajanja posegov)
se uredijo na način, da je preprečeno onesnaženje voda.
2. varovanje drstišč:
– prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih, med drstenjem in v varstvenih revirjih,
– dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor,
– odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
3. varovanje ribjih populacij:
– intervencijski odlovi so odlovi rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah in odlov pri reševanju rib, ki jih izvaja koncesionar,
– zaradi učinkovite izvedbe intervencijskih ulovov je treba za posege v ribiški okoliš 14 dni pred posegom obvestiti pristojno
Ribiško družino Ljutomer.
100. člen
(varstvo gozdov)
(1) Območja gozdnih zemljišč so zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu s področno zakonodajo določena kot gozd.
(2) V območjih gozdov so dovoljeni posegi v prostor v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje gozdarstva, z namenom zagotavljanja osnovne dejavnosti gospodarjenja z gozdovi.
(3) Posegi v prostor v območju gozdov morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne gozdnogospodarske
enote.
(4) Posegi na območja gozdnih zemljišč so dopustni le, če vplivi posega v gozd ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna
enota Murska Sobota.
(5) Načrtovanje prostorskih ureditev na območju gozdov mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti zlasti na EPO in posebnih varstvenih območjih. Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih
ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo. Ohranjajo in obnavljajo naj se gozdne površine na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (erozijska območja) manj primerna za druge rabe. V območju koridorjev
ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se ohranja gozdove v čim bolj naravnem stanju.
(6) V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi
dovolijo le v izjemnih 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.
(7) Pri posegih v gozdove se upošteva kriterij najmanjše izgube rastiščnega in sestojnega potenciala ter zlasti kriterij najmanjše prizadetosti ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
(8) Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v primerih, ki so določeni s področno zakonodajo.
(9) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
(10) Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesne mase po
obstoječih vlakah (priključitev vlak na transportne poti, možnost kamionskega prevoza).
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(11) Ob izvajanju posegov, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
(12) V prostoru z majhnim deležem gozda se objekte linijske infrastrukture načrtuje tako, da se v čim večji meri izogibajo
gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.
(13) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic se zagotovi prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Lokacije prehodov ugotovi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s strokovnimi
službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.
(14) Sečnja drevja, obžagovanje vej in krčenje zarasti, sečnja, požiganje in drugačno uničevanje živih mej in grmišč po pašnikih, poljih in travnikih ter odstranjevanje zarasti ob vodnih bregovih se lahko izvaja izključno v času izven gnezdenja ptic, to je
od konca meseca septembra do konca meseca februarja naslednjega leta.
(15) Suha drevesa in drevesna dupla se ohranjajo povsod tam, kjer s puščanjem oslabelih dreves ne povečamo možnosti
širjenja škodljivcev in bolezni. Drevesne vrste, kjer obstaja ta nevarnost, so: smreka, kostanj in brest. Prav tako se ohranjajo vse
plodonosne in grmovne vrste.
(16) Gozdne ostanke, ki bi lahko vplivali na zaščito bregov pred erozijo, se ohranja. Pri morebitnem poseku se očisti struge
in korita potokov. Z gozdovi ob potokih se gospodari posamično ali skupinsko prebiralno ter zagotavlja naravno pestrost.
(17) Skupine gozdnega drevja izven naselij, grmovno vegetacijo in obvodno vegetacijo, ki se zaradi rabe izkrči na golo, se
takoj oziroma še v letu krčitve sanira na način, da se osnuje nova drevesna in grmovna zarast.
(18) Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo
področje gozdov in gozdarstva, do sprejetja OPPN, če je predviden v območju ali do izdaje ustreznega upravnega dovoljenja
za gradnjo. Krčitev gozda se lahko izvede šele po predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede pristojna
strokovna služba.
(19) Pri gradnji oziroma med izvajanjem posameznih posegov na območjih stavbnih zemljišč, kjer je v naravi prisoten gozd,
je poseganje v gozdove izven območja gradnje prepovedano, prav tako je prepovedano odlaganje materiala v gozd. Drevje se
lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo v skladu z določili iz prejšnjega odstavka. Posegi morajo biti
izvedeni tako, da je škoda na tleh in rastju minimalna, potrebno je preprečiti erozijo in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. Pri
posegih se ohranja/vzdržuje take pogoje, da se omogoči ponovna vzpostavitev v primeru degradacije strukturno in vrstno pestre
vegetacije gozdnega roba. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor in gozdni rob morata biti ustrezno sanirana v smislu ekološke in
funkcionalne skladnosti. Gozdni rob naj se stopničasto dviga, sanira se ga ob uporabi avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst,
prednost ima potencialna vegetacija.
(20) Na podlagi področne zakonodaje so predpisani odmiki, ki zanašajo pri:
gozdnem robu:
stavbe

25 m

ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča

1m

objekti na kmetijskih zemljiščih

4m

3.7.4 Prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
101. člen
(erozijska območja)
(1) Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegi v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
(2) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo
nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
(3) Predvidena gradnja na območju protierozijskih ukrepov naj za preprečitev nevarnosti pojava erozije vključuje izvedbo
ustreznih protierozijskih ukrepov. Na območju potencialnih plazov, usadov in zdrsov zemljine je treba ohranjati gozdne površine.
(4) Na pogojno stabilnih zemljiščih je za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov
in naprav, treba predhodno pridobiti geološko mnenje in pred izdajo oziroma v sklopu dovoljenja za gradnjo izvesti predpisano
sanacijo brežine.
(5) Pred začetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je naklon pobočja večji od 25%, se predhodno opravi geomehansko
preveritev nosilnosti tal za nekoherentna tla.
102. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazljivih območjih se ne načrtuje nove poselitve, gradnje infrastrukture oziroma
dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče.
(2) Poplavna območja so določena na podlagi opozorilne karte poplav in so sestavni del prikaza stanja prostora.
(3) Na poplavnem območju, za katerega 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. Gradnje novih objektov niso dopustne, dopustni so le 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.

Stran

9068 /

Št.

82 / 3. 11. 2015

Uradni list Republike Slovenije

(4) V območjih velike požarne ogroženosti gozdov se praviloma ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile
dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.
(5) Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja tal ter ogrožanja naravnih danosti in objektov pred naravnimi in drugimi
nesrečami, so dopustne gradnje nasipov ter ostali posegi in ureditve ter gradnja objektov za izboljšanje razmer.
(6) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah se upošteva predpise, ki urejajo zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri
vseh posegih se upoštevajo pogoji za:
– varen umik ljudi, živali in premoženja;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila in
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(7) Strešina na območju stavbe, ki meji na javno površino, mora biti opremljena s snegobrani.
(8) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
103. člen
(območja potresne ogroženosti)
(1) Po karti potresne nevarnosti Slovenije, ki jo je izdelal Geodetski inštitut Slovenije in je prikazana v Atlasu okolja (ARSO
GIS), je občina v območju projektnega pospeška tal 0.125 (g).
(2) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu z zahtevami za območje s potresno nevarnostjo VII. stopnje glede na
12-stopenjsko Mercallijevo lestvico intenzitete potresa.
104. člen
(protipožarni pogoji)
(1) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah se upošteva predpise, ki urejajo varstvo pred požari. Pri vseh posegih se upoštevajo
pogoji za:
– varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebne odmike med objekti ali potrebno požarno ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(2) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih ali novih industrijskih objektov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Za specifično požarno bolj obremenjene objekte se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati posebni tehnični
predpisi.
(4) Rezervoarje za kurilno olje se dopušča praviloma vgrajevati le v stanovanjske objekte potrošnika goriva ali v posebej za
to zgrajene objekte.
(5) Rezervoar za utekočinjeni naftni plin, s priključkom na objekt, se mora postaviti v skladu s predpisi, ki urejajo področje
naprav za vnetljive tekočine in pline ter v skladu s pogoji dobavitelja.
(6) Če posebni predpisi tako določajo, mora biti celoten objekt s strelovodno napravo zaščiten proti atmosferski elektriki. Po objektu morajo biti nameščeni lovilni vodi ter skupno ozemljilo; na njega morajo biti povezane vse kovinske mase
na objektu.
(7) Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dostopne
in dovozne poti ter postavitve in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.
(8) 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.
3.8 Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
105. člen
(varovanje zdravja)
(1) Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter izvajanje posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na
zdravje ljudi, se dopušča le, če se s projektno dokumentacijo pripravijo ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do s
predpisi dopuščenih stopenj.
(2) Obstoječi objekti oziroma naprave, ki povzročajo prekomerne emisije v zrak, ne smejo obratovati, dokler jih upravljavci
ne sanirajo.
(3) Spodbujajo se naslednji ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v občini:
– energetska oskrba stavb z uporabo obnovljivih virov energije,
– zamenjava obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi, ki uporabljajo obnovljive vire energije,
– zmanjšanje toplotnih izgub stavb z energetsko sanacijo,
– uporaba čistejših kuriv (plin), daljinsko ogrevanje, izvedba in uporaba skupnih kotlovnic itd.,
– ozaveščanje javnosti o vplivih prometa in uvajanje alternativnih vrst goriv (hibridna, električna vozila),
– povečanje javnega prevoza, spodbujanje kolesarjenja, pešačenja,
– umeščanje večjih kmetijskih proizvodnih objektov v čim večjem odmiku od območij za bivanje,
– uvajanje, ohranjanje zelenih koridorjev v okolici območij za bivanje.
(4) Poraba električne energije za javno razsvetljavo na območju občine ne sme presegati 44,5 kWh na prebivalca. Ko je
ta vrednost presežena, so potrebni ukrepi za zmanjšanje porabe električne energije. S stališča varovanja zdravja ljudi, umetna
osvetlitev na oknih bivalnih prostorov ne sme presegati mejnih vrednosti, ki jih določa resorna zakonodaja.
(5) Zagotovi se zadostno količino kvalitetne pitne vode za prebivalce občine.
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106. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Hrup v okolju ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa glede na stopnjo varstva pred hrupom za določeno
območje glede na podrobno namensko rabo prostora (določeno po enotah urejanja prostora), kot jih določa uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Stopnje varstva pred hrupom so določene glede PNRP, pri čemer meje stopenj varstva pred hrupom sovpadajo z mejami
med PNRP, in sicer velja:
– območje II. stopnje varstva pred hrupom (SS, SB, BT),
– območje III. stopnje varstva pred hrupom (SK, C, CU, ZS, ZK, ZP, ZD, A),
– območje IV. stopnje varstva pred hrupom (IK, IG, IP, PC, PŽ, O, K1, K2, G, VC).
(3) Hrupne dejavnosti je dopustno umeščati samo na območja s predpisano IV. stopnjo varstva pred hrupom. Pri načrtovanju
dejavnosti na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba predvideti ustrezne aktivne in pasivne ukrepe za zaščito življenjskega okolja pred hrupom.
(4) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s
hrupom. Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni ukrepi varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa v okolju
kot posledice uporabe ali obratovanja virov hrupa.
(5) Za javne prireditve, javne shode, kjer se uporabljajo zvočne naprave na prostem, je treba pridobiti dovoljenje občine
za povečano obremenitev okolja s hrupom za čas trajanja prireditve, na osnovi izdelane strokovne ocene obremenitve okolja
s hrupom.
(6) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali
za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o
varstvu pred hrupom.
(7) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest se gradnje objektov načrtujejo z aktivno zaščito pred hrupom (protihrupne ograje), če to ni mogoče pa s pasivno zaščito pred hrupom (zaščita oken, fasade).
(8) Za dimenzioniranje in oblikovanje morebitnih protihrupnih ukrepov je treba pridobiti celovite strokovne rešitve.
(9) Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, morajo upravljavci teh virov hrupa zagotoviti izvedbo protihrupnih ukrepov za preprečevanje čezmerne obremenitve okolja s hrupom ali zmanjšanje emisije hrupa npr. z zmanjšanjem
hitrosti vozil.
107. člen
(elektromagnetno sevanje)
(1) Viri elektromagnetnega sevanja so omrežja, naprave in objekti določeni s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Mejne vrednosti virov sevanja za posamezna območja določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Skladno s tem predpisom se na območju občinskega prostorskega načrta površine glede na podrobno namensko
rabo razvrščajo v naslednja območja stopnje varstva pred sevanjem:
– I. stopnja varstva velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem (SK, SS, SB, C, CU, ZS, ZK, ZP, ZD, A),
– II. stopnja varstva velja za II. območja, kjer so dopustni posegi v okolje, ki so zaradi sevanja bolj moteči (IK, IP, IG, PC, PŽ,
PO, O, K1, K2, G in VC).
(3) Minimalni potrebni odmiki od sredine osi daljnovodov na višini 1 m od tal, v katere ni dovoljeno umeščanje objektov z
varovalnimi prostori, znašajo glede na vrsto oziroma tip daljnovoda:
– 11–14 m na vsako stran nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 110 kV,
– 18–24 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 220 kV,
– 42–46 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 400 kV.
(4) Za obstoječa območja, ki se nahajajo znotraj koridorjev daljnovodov in na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem,
je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja. V
nasprotnem primeru je treba na teh območjih spremeniti osnovno namensko rabo prostora oziroma razvrstiti ta območja na območja, na katerih velja II. stopnja varstva pred sevanjem, če je to skladno s predpisi. To velja tudi za območja razpršene poselitve,
kjer bo prišlo do spremembe namenske rabe v koridorju daljnovoda zaradi ažuriranja dejanskega stanja.
(5) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje, iz katere mora biti
razvidno, da pričakovane vrednosti elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale s predpisi dovoljenih vrednosti.
(6) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev
okolja glede na stopnjo varstva pred sevanjem, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, se izdela ocena vplivov na okolje in pridobi soglasje pristojne službe.
108. člen
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja)
(1) Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju in pripravi hrane ter spanju, morajo biti osvetljeni z dnevno svetlobo
v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
(2) Obstoječim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna
kuhinja, otroška soba, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. 12. – najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja:
– za 20% stanovanj v novih večstanovanjskih stavbah,
– kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoča izvedbe določbe osončenja,
– za gradnjo stavb v tradicionalni strnjeni pozidavi oziroma v vrstni pozidavi.
(4) Tehnične rešitve stavb v javni rabi in javnih odprtih površin morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran
dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir.
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109. člen
(spremljanje stanja okolja)

Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja okolja za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega
monitoringa. Občina zagotovi redna poročila o spremljanju stanja okolja v času izvajanja plana za naslednje kazalce:
– povprečni dnevni letni promet (PLDP) v naseljih,
– delež rabe energije iz obnovljivih virov energije in letna poraba energije na prebivalca,
– površina najboljših in drugih kmetijskih zemljišč glede na namensko rabo pri vsakokratnem spreminjanju prostorskih aktov,
– viri hrupa,
– viri elektromagnetnega sevanja,
– kakovost in izdatnost vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo,
– delež prebivalcev priključenih na ustrezen sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
– površina stavbnih zemljišč in število objektov na poplavnih območjih,
– število priključkov na plinovodno omrežje,
– število kotlovnic in poraba energije na območju občine glede na posamezne energente,
– število območij proizvodnih dejavnosti (I) na območju naselij,
– količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca letno,
– količina zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca in delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov,
– razvitost infrastrukture za ravnanje z odpadki,
– število divjih odlagališč odpadkov,
– obseg gozdnih površin (namenska raba),
– površina gozda v ravnini (dejanska raba),
– funkcije gozdov in
– število kulturnih spomenikov in enot kulturne dediščine.
3.9 Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne PNRP
110. člen
(splošna določila)
(1) Pri legi in oblikovanju objektov se poleg splošnih PIP upošteva še določila glede tipologije posameznih objektov, ki so
dovoljeni v okviru prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne EUP.
(2) V območju občine so nekateri tipi objektov obstoječi, pa novi istega tipa niso predvideni. To velja predvsem za verske objekte. Verske objekte je dovoljeno graditi ob spoštovanju kulturnovarstvenih pogojev pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
V določenih EUP-jih oziroma na posameznih PNRP so nekateri tipi objektov sicer predvideni, vendar zanje ni določenih posebnih
meril, saj so predvideni v območjih, na katerih je s tem odlokom predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, kar
je določeno v podrobnih določilih posameznih EUP (npr. industrijski, proizvodni objekti, počitniški objekti itd.).
(3) Tipi, lega, velikost in oblikovanje, določeni za gradnjo novih objektov, se smiselno uporabljajo tudi za rekonstrukcije in
prenove obstoječih. Če gre za prenovo obstoječega tradicionalnega ali historičnega objekta, ki je praviloma varovan po predpisih o
varstvu kulturne dediščine, se v največji meri upoštevajo gabariti, materiali in oblikovanje obstoječega objekta, določila 110. člena
pa se upoštevajo smiselno. To velja tudi za gradnjo novega objekta, ki se nahaja v neposredni bližini obstoječega tipološko primerljivega objekta, ki je opredeljen kot kulturna dediščina oziroma kulturni spomenik. Slednji se upošteva kot referenca pri načrtovanju
novega. Odstopanja od določil 110. člena je v tem primeru potrebno obrazložiti in utemeljiti v okviru projektne dokumentacije s
strokovno prostorsko preveritvijo in opisom skladnosti.
(4) Pri višinskih gabaritih objektov, določenih z navedbo najvišjega dovoljenega gabarita (npr. do največ K+P+1), se dovoli
ob upoštevanju objektov v okolici, terenskih razmer in določil glede oblikovanja posameznih objektov v tem odloku, tudi vse
nižje višine objekta (npr.: K, K+M, P, P+M, P+1). Če je v okviru višinskega gabarita dovoljena tudi klet (K), se dovoli tudi objekte
brez kleti.
111. člen
(tipologija osnovnih objektov)
1 Tradicionalna stanovanjska stavba: je prostostoječa stavba, stavba v okviru razvitega tlorisa ali v nizu objektov; je enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba.
Lega:
lego objektov se prilagodi značilnostim obstoječe grajene strukture, saj se tradicionalna stanovanjska stavba postavlja v delih
naselij z ohranjeno tradicionalno gradnjo. Objekti se lahko postavljajo samostojno, v nizu z ostalimi v okviru kompleksa, pri
čemer se lahko nestanovanjski objekt priključi stanovanjskemu zaporedno, na čelni fasadi, v zaledju parcele ali v obliki črke L,
kot je značilno za razvit tloris.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: tlorisna zasnova objektov mora biti izrazito podolžna in pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5. Objekti
morajo biti čim bolj enotnega kubusa, dovoli se dodajanje kubusov za gradbeno linijo osnovnega kubusa že v okviru stanovanjskega objekta na osnovni podolgovat objekt (praviloma v L obliki), pri čemer morajo posamezni deli stavbe praviloma upoštevati
dano razmerje stranic. Stolpiči in podobni arhitekturni elementi niso dovoljeni, dovoli pa se poudarek vhoda v objekt z dodanim
pomožnim kubusom, z strešnim izzidkom in podobnimi arhitekturnimi elementi.
– višinski gabarit: na ravnem terenu se dovoli P+p in P+M, na nagnjenem terenu tudi K+P+p in K+P+M. Kolenčni zid mora biti
v celoti skrit pod napuščem oziroma višine max. 0,6 m.
– nivo pritličja je lahko do 1,4 m nad terenom, pri čemer je klet do nivoja terena povsem vkopana.
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Streha:
oblika strehe se uskladi s strehami v neposredni okolici, dovoljena je simetrična dvokapnica, naklona med 40 in 45 stopinjami.
Čopi so dovoljeni, če so prisotni na okoliških objektih, mansardna okna niso dovoljena. Dovoli se strešna okna, sončne zbiralnike
ter module za pridobivanje električne energije na strehi. Dovoli se opečni zareznik ali bobrovec v naravni opečne rdeči barvi.
Pomožni kubus, ki je poudarek vhoda, naj ima dvokapno streho, ki se priključi osnovnemu objektu pravokotno, sleme izzidka
pa ne sme presegati slemena strehe osnovnega objekta.
Fasade:
fasade morajo biti oblikovane v skladu s tradicionalnimi. Okenske odprtine morajo biti enotne, pokončne, pravokotne in simetrično
razporejene. Fasade morajo biti izvedene v zaglajenem ometu, omet v odtenkih svetlejših barv.
Podrobna merila:
izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna kot tudi ne izvedba satelitskih anten
in klimatskih naprav.
2 Podeželska stanovanjska stavba: je prostostoječa stavba, stavba v okviru razvitega tlorisa ali v nizu objektov; je enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba.
Lega:
lego objektov se prilagodi značilnostim obstoječe grajene strukture. Objekti se lahko postavljajo samostojno, v nizu z ostalimi
v okviru kompleksa, pri čemer se lahko nestanovanjski objekt priključi stanovanjskemu zaporedno, na zadnji fasadi, v zaledju
parcele, kot je značilno za razvit (sestavljen) tloris.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: tlorisna zasnova objektov mora biti podolžna in pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,25. Objekti so praviloma čim bolj enotnega kubusa. Dovoli se dodajanje kubusov v okviru stanovanjskega objekta na osnovni podolgovat objekt (v
L ali T obliki); pomožni kubusi se dodajajo osnovnemu objektu za gradbeno linijo le-tega. Pomožni kubusi ne smejo presegati
višinskega gabarita osnovnega objekta, lahko pa imajo nižji gabarit kot osnovni objekt, ki so mu dodani.
– višinski gabarit: objekt je lahko gabarita P+p ali P+M, na nagnjenem terenu se dovoli tudi K+P+p in K+P+M. Kolenčni zid naj
omogoča racionalno izrabo mansarde, vendar ne sme biti višji od 1 m.
Streha:
streha mora biti usklajena s strehami v neposredni okolici, dovoljena je simetrična dvokapnica, naklona med 35 in 45 stopinjami.
Čopi so dovoljeni, če so prisotni v okolici. Mansardna okna so lahko enokapna in dvokapna, če so prisotna v neposredni okolici
so dovoljena tudi trapezna in trikotna brez zidcev ob straneh; mansardna okna morajo biti postavljena osno simetrično. Na
posamezni strešini ne smejo biti več kot tri mansardna okna, ki skupaj ne smejo presegati več kot 1/2 dolžine objekta. Strešna
okna in sončni zbiralniki ter moduli za pridobivanje električne energije na strehi proti javnemu prostoru niso priporočeni. Dovoli
se kritina v naravni barvi, v odtenkih od opečne rdeče do rjave.
Fasade:
fasade morajo biti oblikovane sodobno. Dovoli se izvedba fasad v zaglajenem ometu v odtenkih svetlejših barv. Dovoli se tudi
lesene objekte in fasade, pri čemer ni dovoljena uporaba polkrožnih brun. Dovoli se balkone, vendar le na manj izpostavljenih
fasadah. Ograje balkonov morajo biti transparentne.
Podrobna merila:
izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna, kot tudi ne izvedba satelitskih
anten in klimatskih naprav.
3 Suburbana stanovanjska stavba (obstoječ objekt v prostoru): je prostostoječa enostanovanjska, dvostanovanjska ali tri-stanovanjska stavba, če to omogoča obstoječi oziroma največji dovoljeni gabarit.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: razmerje stranic od 1:1 do 1:2. Osnovnemu objektu je dovoljeno dodati tudi pomožni kubus, in sicer prednostno
za gradbeno linijo osnovnega objekta, v primeru, če gre za organizacijo vhoda v objekt, pa tudi pred njo. Posameznemu objektu
je praviloma dovoljeno dodati le dva pomožna kubusa, katerih skupna zazidana površina ne sme presegati površine polovice
osnovnega objekta. Kubus je lahko dodan tako, da skupaj z osnovnim objektom tvori enovit objekt. Pomožni kubus se lahko
oblikuje kot terasa. Osnovnemu in pomožnemu kubusu se lahko doda balkon,
– višinski gabarit: od K+P+p do K+P+1+p. Kolenčni zid naj omogoča racionalno izrabo mansarde. Pomožni kubus ne sme presegati višinskega gabarita osnovnega objekta, lahko pa ima nižji gabarit kot osnovni objekt, ki mu je dodan. V primeru razgibanega
terena se lahko izvede tudi kot izravnava terena.
Streha:
dovoljena je simetrična dvokapna streha, naklona med 32 in 45 stopinjami. Če je v okolici prisotna, je dovoljena tudi štirikapnica,
šotorasta in križna streha. Dovoli se osvetljevanje mansarde z mansardnimi okni, pri čemer so dovoljene tudi oblike mansardnega
okna, ki nimajo zidcev ob straneh s trikotno, trapezno ali polkrožno streho. Dovoli se strešna okna in postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru. Streha pomožnega
kubusa mora biti usklajena s streho osnovnega objekta. Na pomožnem kubusu se dovoli tudi ravna streha ali enokapnica skrita
za vencem in dvokapna streha kot podaljšanje obstoječe strehe. V primeru, ko je pomožni kubus nižji kot osnovni objekt, se
streha ustrezno zamakne. V primeru postavitve pomožnega kubusa na vzdolžno stran osnovnega objekta se poleg oblik ravne
in enokapne strehe dovoli dvokapna simetrična streha s slemenom pravokotno na sleme osnovnega objekta, pri čemer višina
slemena ne sme presegati obstoječega objekta. Pomožni kubusi, ki se oblikujejo kot terase, imajo lahko transparentno streho.
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Fasada:
fasada objekta naj spoštuje maniro v okolju prisotnih suburbanih objektov. Fasada pomožnega kubusa mora biti oblikovana v
skladu s fasado osnovnega objekta ali povsem sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in kamna. Fasade morajo biti ometane,
omet mor biti v odtenkih toplih barv. Uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone, niso dovoljene (npr. fluorescentne barve). Ograje na balkonih morajo biti transparentne (les, kovina ipd).
4 Sodobna stanovanjska stavba: je prostostoječa enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba.
Lega:
objekti se ob upoštevanju geometrije naselja, zakonsko določenih odmikov od vodotokov, cest, javnih poti in drugih objektov
gospodarske javne infrastrukture ter od parcelnih mej, postavljajo v skladu s sodobnimi dognanji o racionalni rabi prostora in
nizko energetskih objektih v novih območjih namenjenih predvsem stanovanjski gradnji.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: najmanj 1:1,5, osnovnemu kubusu so lahko dodani pomožni kubusi, ki so lahko manjših dimenzij in njihova
skupna zazidana površina praviloma ne presega površine polovice osnovnega objekta,
– višinski gabarit: od K+P+p do P+M, pri objektih z ravno streho ali blago enokapnico tudi P+1. Pomožni kubusi ne smejo
presegati višinskega gabarita osnovnega objekta, lahko pa imajo nižji gabarit kot osnovni objekt, ki so mu dodani. V primeru
razgibanega terena ja lahko pomožni kubus oziroma terasa izveden tudi kot izravnava terena,
– kolenčni zid naj omogoča racionalno izrabo mansarde, vendar naj ne bo višji od 1 m.
Streha:
dovoljena je ravna in enokapna streha (tudi v zamiku), naklon enokapne strehe naj ne presega 25 stopinj. Dovoli se tudi dvokapnice naklona med 32 in 40 stopinj, predvsem na območjih, ki mejijo z območji, kjer so prisotni tradicionalni objekti; izjemoma
se dovoli dvokapnica v zamiku, če so take oblike strehe že prisotne v neposredni bližini, vendar naklon strešin v tem primeru
ne sme presegati 25 stopinj. Čopi niso dovoljeni. Element za osvetljevanje mansarde se lahko oblikuje tudi kot strešni izzidek.
Dovoljena so strešna okna in postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne
na strešini proti javnemu prostoru. Pomožni kubusi objektov s simetrično dvokapnico imajo lahko tudi dvokapno streho, vendar
le v enakem naklonu kot osnovni objekt, pri čemer sleme te strehe ne sme biti višje od slemena osnovnega objekta. V primeru,
ko je pomožni kubus nižji kot osnovni objekt, se streha lahko oblikuje kot ravna streha ali blaga enokapnica praviloma skrita za
vencem. V primeru postavitve pomožnega kubusa na vzdolžno stran osnovnega objekta se poleg oblik ravne in blage enokapne
strehe, skrite za vencem, dovoli dvokapna simetrična streha s slemenom pravokotno na sleme osnovnega objekta, pri čemer višina slemena ne sme presegati obstoječega objekta. Pomožni kubusi, ki se oblikujejo kot terase, imajo lahko transparentno streho.
Fasade:
fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na fasadi glavnega
vhoda. Dovoli se transparentne fasade ob uporabi stekla, kovine ali lesa. Dovoli se tudi lesene objekte in fasade, pri čemer
ni dovoljena uporaba polkrožnih brun. Balkoni morajo biti sodobno oblikovani, lahko so poravnani s fasadno linijo osnovnega
kubusa oziroma pomaknjeni navznoter v osnovni kubus. Ograje na balkonih morajo biti transparentne (les, kovina ipd). Izvedba
plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dovoljena, prav tako ni dovoljena izvedba satelitskih
anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne fasade. Če je glavnemu kubusu dodan pomožni kubus, mora biti ta oblikovan
v maniri osnovnega objekta ali sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in kamna.
5 Vila: je prostostoječa enostanovanjska oziroma dvostanovanjska stavba, lahko tudi večstanovanjska stavba, stanovanjska
stavba z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjska stavba za posebne namene, stanovanjsko poslovna in poslovna stavba; nestanovanjski del je lahko namenjen za gostinske, upravne pisarniške, trgovske in druge storitvene dejavnosti.
Lega:
objekti se postavljajo ob javnem prostoru, ulici, ter so z njo praviloma vzporedni vsaj v geometriji osnovnega kubusa.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: razmerje stranic osnovnega kubusa od 1:1 do 1:1,5, dovoljeni tudi kompleksni tlorisi, vendar mora stavbna
masa tvoriti enovit, kompakten objekt. Osnovnemu kubusu so lahko dodani pomožni kubusi, tudi erkerji in podobni arhitekturni
elementi,
– višinski gabarit: od K+P+1+p do P+1+M; pomožni kubusi lahko presegajo višinski gabarit osnovnega objekta, ki so mu dodani,
predvsem na glavni fasadi objekta, v primeru, da gre za poudarke na objektu,
– kolenčni zid naj omogoča racionalno izrabo mansarde.
Streha:
dovoljena je simetrična dvokapna streha, štirikapna streha in šotorasta streha, naklona med 35 in 45 stopinjami. Dovolijo se
enokapna ali dvokapna (tudi čopasta) mansardna okna, v kompoziciji fasade. Dovoljena so strešna okna in postavitev sončnih
zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar ne na strešini proti javnemu prostoru. Pomožni kubusi objektov
lahko s streho tudi presegajo sleme osnovnega kubusa, če gre za erker ali podoben poudarek na objektu, v nasprotnem primeru
pa mora biti streha pomožnega kubusa gabaritno in v naklonu poenotena s streho osnovnega kubusa. Pomožni kubusu imajo
lahko tudi ravno streho; v primeru, če se oblikujejo kot terase, imajo lahko transparentno streho.
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Fasade:
pri prenovi obstoječih objektov je treba spoštovati maniro objekta, ki je premet prenove. Fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na fasadi glavnega vhoda. Balkoni morajo biti oblikovani
po vzoru objektov v območju. Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dovoljena,
prav tako ni dovoljena izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne fasade. Če je glavnemu kubusu
dodan pomožni kubus, mora biti ta oblikovan v maniri osnovnega objekta ali sodobno z uporabo stekla, kovine, lesa in kamna.
6 Večstanovanjska stavba: je praviloma prostostoječa tri in večstanovanjska stavba, stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji ali stanovanjska stavba za posebne namene.
Lega:
objekti se postavljajo v skladu s sodobnimi dognanji o racionalni rabi prostora in nizko energetskih objektih ob dobro dostopne
lokacije, če so v območju že prisotni in s svojo maso in gabariti ne načenjajo usklajene silhuete naselja.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: najmanj 1:1,5, enostavni podolžni tloris, poudarjen je lahko vhod v objekt,
– višinski gabarit: od K+P+p do P+1+M, izjemoma v Križevcih in Borecih P+2+p. Kolenčni zid naj omogoča racionalno izrabo
mansarde, vendar naj ne bo višji od 1 m.
Streha:
dovoljena je simetrična dvokapna streha, naklona med 25 in 45 stopinjami. Če je v okolici prisotna, je dovoljena tudi štirikapnica
in šotorasta streha. Čopi praviloma niso dovoljeni. Mansardna okna so lahko enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade.
Dovoljena so strešna okna in strešni izzidki. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne
energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasade:
fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na fasadi glavnega
vhoda. Fasade so lahko transparentne, dovoli se uporaba stekla, kovine ali lesa. Balkoni morajo biti sodobno oblikovani, lahko
so poravnani s fasadno linijo osnovnega kubusa oziroma pomaknjeni navznoter v osnovni kubus. Ograje na balkonih morajo biti
transparentne (les, kovina ipd). Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dovoljena,
prav tako ni dovoljena izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne fasade.
7 Trška stavba: je prostostoječa stavba ali stavba v nizu, ki tvori obod ulice ali trga. Lahko je stanovanjska stavba, večstanovanjska stavba, stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjska stavba za posebne namene, stanovanjsko poslovna,
poslovna stavba.
Lega:
lega je pogojena z gradbeno linijo glavnih fasad obstoječih objektov, ki tvorijo ulico ali trg. Načeloma se locira tako, da je vzdolžna
fasada glavna fasada oziroma vzporedno z ulico. Vhodi in uvozi se organizirajo tako, da je glavni peš vhod z ulične strani, na
glavni fasadi stavbe, razen če je (pri rekonstrukciji stavb) zaradi potreb po dostopu za funkcionalno ovirane osebe to onemogočeno. Uvozi se organizirajo s stranske ulice ali čez dvorišče. V primeru strnjenega oboda stavb ali če je zaradi lastništva parcel
to onemogočeno, se lahko uredi dovoz iz ulične strani. Pomožni objekti ob trški stavbi naj se postavljajo na manj izpostavljene
lokacije, za gradbeno linijo, ki jo tvorijo zadnje fasade osnovne trške stavbe.
Gabariti:
– pogojeni z velikostjo okoliških stavb, dovoli se pomožne kubuse, vendar praviloma za gradbeno linijo osnovnega objekta,
– tlorisni gabariti: podolžni tloris, lahko tudi kompleksen tloris v obliki črke L, T ipd.,
– višinski gabarit: od K+P+1+p do P+1+M, izjemoma v Križevcih, Borecih in Ključarovcih P+2+p. Kolenčni zid naj omogoča
racionalno izrabo mansarde, vendar naj ne bo višji od 1 m.
Nivo pritličja je lahko do 1 m nad terenom, pri čemer je klet do nivoja terena povsem vkopana.
Streha:
dovoljena je simetrična dvokapna streha, naklona med 35 in 45 stopinjami. Če je v okolici prisotna, je dovoljena tudi štirikapnica
in šotorasta streha. Streha pomožnega kubusa je v oblikovanju podrejena strehi osnovnega objekta, lahko je podaljšek le-te ali
pa ravna, s čimer poudari sodobnost novega dela objekta. Čopi so dovoljeni, če so prisotni v okolici. Mansardna okna so lahko
enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade. Dovoljena so strešna okna. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov
za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasade:
fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na fasadi glavnega
vhoda. Celotna fasada mora biti oblikovana v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijskem sistemu. Vsaj najpomembnejši
fasadni elementi so praviloma urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh. Fasade so lahko transparentne, dovoli se uporaba stekla,
kovine ali lesa. Pomožni kubus se oblikuje kot sodoben objekt v oblikovanju podrejen proporcem osnovnega objekta. Balkoni na
glavni fasadi objekta so dovoljeni kot poudarek glavnega vhoda. Balkoni morajo biti sodobno oblikovani. Ograje na balkonih naj
sledijo tradicionalnim vzorcem, lahko so tudi pozidane. Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih
fasadah ni dovoljena, prav tako ni dovoljena izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na vidnih mestih glavne fasade.
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8 Poslovno stanovanjska stavba: je delno stanovanjska delno nestanovanjska stavba, pri čemer je nestanovanjski del namenjen
za gostinske, upravne pisarniške, trgovske in druge storitvene dejavnosti.
Zasnova:
poslovno stanovanjska stavba je objekt, za katerega veljajo glede gabaritov in splošnega oblikovanja enaka merila, kot za stanovanjski objekt (stanovanjska sodobna, suburbana, tradicionalna stavba), pri čemer je zanj treba zagotoviti ustrezna parkirna
mesta in omejevati vplive na bivanjsko okolje v skladu z zakonodajo. Višina posamezne etaže je lahko max. 3,6 m. Dejavnost
je praviloma organizirana v etaži, ki je neposredno dostopna z javnega prostora.
Fasade:
fasade morajo biti oblikovane hierarhično, poudarek je na fasadi proti javnemu prostoru naselja oziroma na fasadi glavnega
vhoda. Pri oblikovanju objekta se nameni posebno pozornost vhodu v poslovni del, ki se ga praviloma loči od stanovanjskega
in servisnega vhoda objekta. Pomožni kubus mora biti izveden v enakih materialih, kot je osnovni objekt ali v kombinaciji stekla,
kovine in lesa, streha je lahko tudi ravna.
9 Poslovna stavba: nestanovanjska stavba, namenjena za poslovno dejavnost (gostinska, upravno-pisarniška, trgovska in druge
storitvene dejavnosti, stavba za promet in stavba za izvajanje elektronskih komunikacij).
Lega:
– poslovne stavbe se postavlja na dobro dostopne lokacije. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora
in naj upošteva sodobna dognanja o racionalni rabi prostora in nizko energetskih objektih,
– če je objekt umeščen na vstop v naselje, se ga načrtuje kot poudarek v prostoru, v delu, kjer se približa križišču prometnic ali
javnemu prostoru, se objekt oblikuje tako, da tvori javni prostor. Parkirne prostore se praviloma načrtuje v globini parcele, ne
pred objektom, prav tako servisne prostore in pomožne objekte. Če je objekt umeščen v bližino odprte krajine, naj upošteva
vizure v širšem prostoru in naj objekt ne presega merila v njem.
Gabariti:
gabarit poslovnega objekta mora biti usklajen z gabariti objektov v neposredni okolici. Višinski gabarit objektov ne sme presegati K+P+1+M, zazidana površina praviloma ne sme presegati 300 m², v območjih C, CU, IK, IG pa ne 600 m². Višinski gabarit
bencinskih servisov ne sme presegati etaže pritličja. Višina posamezne etaže je lahko max. 3,6 m. Kubus je lahko sestavljen iz
več kubusov, glede na potrebe dejavnosti, vendar morajo biti praviloma zasnovani v enakih razmerjih.
Streha:
streha se mora prilagoditi streham v neposredni okolici, tako z naklonom, barvo kot z materialom kritine. Dovoli se simetrična
dvokapnica naklona med 35–45 stopinjami. Če je v okolici prisotna, je dovoljena tudi štirikapnica in šotorasta streha. Na pritličnih
trgovskih objektih in bencinskih servisih se dovoli ravna streha oziroma blaga enokapnica skrita za vencem. Kombinacija različnih streh na kubusih se ne priporoča. Mansardna okna so lahko enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade. Dovoljena so
strešna okna in strešni izzidki. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar
praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasada:
fasada se oblikuje v skladu s potrebami dejavnosti. V urbanem naselju mora biti oblikovanje sodobno, v podeželskem se mora
zgledovati po tradicionalnih objektih iste vrste. Če gre za lokacijo v bližini kulturnega spomenika oziroma na območju, kjer ima
obstoječa zazidava pretežno historični izvor, mora biti oblikovanje diskretno, gabariti se morajo prilagoditi obstoječim v okolici
in naj jih ne presegajo. Okolico poslovnega objekta se uredi z uporabo avtohtonih drevesnih vrst in grmovnic. Če gre za javni
prostor naselja, naj ureditev obsega tudi elemente urbane opreme.
10 Objekt družbene infrastrukture: je stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjska stavba za posebne namene
ali nestanovanjska stavba, namenjena javni upravi, kulturi, vzgoji, šolstvu, zdravstvu oziroma drugim javnim funkcijam (upravne
in pisarniške stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena) ter stavba za verske obrede in pokopališke dejavnosti.
Lega:
tematski objekti se postavljajo v okviru dejavnosti, za katere so načrtovani in ob upoštevanju resorne zakonodaje. Njihova
orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora in sorodnih objektov ter naj upoštevajo sodobna dognanja o
racionalni rabi prostora in nizko energetskih objektih. Če je objekt umeščen na vstop v naselje, se ga načrtuje kot poudarek v
prostoru. Objekt kapele se praviloma postavlja v vozlišča komunikacij in na javne prostore naselja kot dominanto v prostoru in
objekt prepoznavnosti.
Gabariti:
gabarit objekta mora biti usklajen z gabariti objektov v neposredni okolici, vendar ne sme presegati višine K+P+1, razen v naselju
Križevci pri Ljutomeru, kjer se dovoli tudi gabarit K+P+2. Kubus je lahko sestavljen iz več kubusov, ki skupaj tvorijo kompleksno
zasnovo objekta, glede na potrebe dejavnosti, vendar naj sledi tradicionalni vzdolžni zasnovi objektov (oblike tlorisa L, T, H ipd.).
Kapela naj ima enostavno pravokotno zasnovo.
Streha:
streha se mora prilagoditi streham v neposredni okolici, v območjih C, CU in SB je dovoljena ravna ali enokapna streha, drugje
simetrična dvokapnica; dvokapnica v zamiku, štirikapnica, šotorasta in križna streha so dovoljene, če so take strehe prisotne na
podobnih objektih v naselju. Kombinacija različnih streh na kubusih se ne priporoča. Pri večjih naklonih strehe (med 32 in 45) se
dovoli mansardna okna, ki so lahko enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade, dovoli se oblikovanje strešnih izzidkov. Dovoli
se postavitev strešnih oken in sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije.
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Fasada:
fasada se načrtuje v skladu s potrebami dejavnosti, oblikovati jo je mogoče kot estetski in simbolni poudarek, kadar ima namen
vzpostaviti prostorsko dominanto in doseči večjo razpoznavnost območja ali vstopa v naselje. Če gre za lokacijo v bližini kulturnega spomenika oziroma na območju, kjer ima obstoječa zazidava pretežno historični izvor, pa mora biti oblikovanje diskretno,
gabariti se morajo prilagoditi obstoječim v okolici in naj jih ne presegajo. Dovoli se izvedba fasad v zaglajenem ometu v odtenkih
svetlejših barv, razen na gasilskih domovih, kjer se dovoli tudi močnejše odtenke rdeče in oranžne barve.
11 Objekt za obrt: je nestanovanjska stavba, namenjena za različne dejavnosti, kot so mizarska, avtomehanična, kovinostrugarska ipd. (manjša industrijska stavba).
Lega:
objekte ni dovoljeno ne umeščati na odprte, izpostavljene lokacije pred poslovne in stanovanjske objekte ali objekte družbene infrastrukture. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora in objektov, ki jim pripada na zemljiški parceli.
Gabariti:
tlorisna zasnova objekta za obrt mora biti enostavna izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5. Objekt za
obrt mora biti v gabaritih usklajen z objekti v neposredni okolici, vendar ne sme presegati višine K+P+M oziroma P+M. Višina
posamezne etaže je lahko max. 3,6 m. Zazidana površina posameznega objekta praviloma ne sme presegati 550 m².
Streha:
pri manjših dimenzijah objektov je dovoljena simetrična dvokapnica, katere naklon in kritina morata biti usklajena z naklonom
streh v neposredni okolici. Predvsem pri objektih večjih dimenzij (širina objekta več kot 14 m) pa je streha lahko tudi ravna ali
blaga enokapnica, skrita za obodnim vencem zaključka objekta. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasada:
fasada se načrtuje enostavno, brez poudarkov, podrejena tehnologiji obrti. Okolica objekta se mora urediti, skladiščenje materialov, potrebnih za dejavnost, se uredi v zaprtih prostorih. Izjemoma se dovoli odprta skladišča, in sicer v zaledju parcele, za
gradbeno linijo objekta, vendar morajo biti od okolice ločeni z višjo avtohtono vegetacijo, ki je v funkciji zelene bariere.
12 Proizvodni objekt: je nestanovanjska stavba, namenjena za različne proizvodne dejavnosti.
Lega:
objekte ni dovoljeno umeščati na odprte, izpostavljene lokacije; v primeru, da tega pogoja zaradi specifike območja namenjenega
za proizvodno ni mogoče izpolniti, se na posebej izpostavljene objekte loči od odprtega prostora z zeleno bariero, z uporabo višje
avtohtone vegetacije. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora in objektov, ki jim pripada na zemljiški
parceli. Proizvodni objekti se praviloma postavljajo samostojno, razen v primeru, če tehnologija proizvodnje zahteva povezanost
z ostalimi objekti v območju, pri čemer je treba upoštevati pogoje izpolnjevanja bistvenih zahtev v skladu z gradbenimi predpisi.
Gabariti:
tlorisna zasnova proizvodnega objekta mora biti enostavna, podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5. Objekt mora
biti v gabaritih usklajen z objekti v okviru območja namenjenega proizvodni, vendar ne sme presegati višine K+P+M oziroma
P+M. Zazidana površina posameznega objekta praviloma ne sme presegati 1600 m².
Streha:
pri manjših dimenzijah objektov je dovoljena simetrična dvokapnica, katere naklon in kritina morata biti usklajena z naklonom
streh v neposredni okolici. Predvsem pri objektih večjih dimenzij (širina objekta več kot 14 m) pa je streha lahko tudi ravna,
polkrožna ali blaga enokapnica. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar
praviloma ne na strešini proti javnemu prostoru.
Fasada:
fasada se načrtuje enostavno, brez poudarkov, podrejena tehnologiji obrti. Okolica objekta se mora urediti, skladiščenje materialov, potrebnih za dejavnost, se uredi v zaprtih prostorih. Izjemoma se dovoli odprta skladišča, in sicer v zaledju parcele, za
gradbeno linijo objekta, vendar morajo biti od okolice ločena z višjo avtohtono vegetacijo, ki je v funkciji zelene bariere.
13 Hlev: nestanovanjska kmetijska stavba.
Lega:
pri postavitvi se izbira manj izpostavljene lege, objekt mora biti v primeru, če se postavlja v okviru domačije, v odnosu do stanovanjske stavbe v podrejenem položaju, postavljen vsaj za gradbeno linijo stanovanjskega objekta domačije, v njenem zaledju.
Če to ni mogoče, mora biti proti javnemu prostoru zasajena zelena bariera (visokodebelni sadovnjak). Nove tehnološke rešitve
objektov ne smejo rušiti harmoničnih prostorskih odnosov, predvsem pri postavitvi v okvir obstoječih kmečkih dvorišč, ki naj
ohranjajo merilo in velikost značilne drobne zazidave.
V primeru, ko se objekt postavlja v okvir kmetijske farme, naj postavitev sledi geometriji že obstoječih objektov (naj bo z njimi
vzporeden ali pravokoten nanje), v odnosu do odprtega prostora pa naj se zasadi zelena bariera z avtohtonih visokoraslih dreves.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: enostavna, izrazito podolžna, pravokotna, dovoli se max. širina objekta 25 m; v primeru širine objekta med 16 m
in 24 m je dopustno razmerje stranic med 1:1,5 in 1:4, v primerih objektov s širino do 16 m, pa med 1:1,5 in 1:7,
– višinski gabarit: P+p, izjemoma K+P+p in K+M v strmem terenu, višina pritličja naj se prilagodi zahtevam tehnologije, pri čemer
naj ne presega gabarita okoliških objektov.
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Streha:
streha mora biti usklajena s strehami v okviru domačije, dovoljena je simetrična dvokapnica, naklona med 30 in 45 stopinjami, pri
objektih večjih dimenzij pa so dopustne dvokapne strehe ali enokapne strehe nižjega naklona. Frčade niso dovoljene. Dovoli se
postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma na manj izpostavljeni strešini.
Fasada:
enostavne, uporaba lesa.
112. člen
(tipologija gospodarskih objektov)
1 Gospodarska stavba: je nestanovanjska stavba, namenjena za različne dejavnosti, tudi kmetijstvo, ki omogočajo funkcioniranje
osnovnega objekta.
Lega:
pri postavitvi objekta kot samostojnega, se izbira manj izpostavljene lege, objekt mora biti v odnosu do stanovanjske stavbe v
podrejenem položaju, postavljen vsaj za gradbeno linijo stanovanjskega objekta, v njenem zaledju. Če gre za postavitev v nizu
ali v okviru razvitega tlorisa, je objekt lahko postavljen tudi k stanovanjskemu objektu po vzoru tradicionalnih.
Gabarit:
tlorisna zasnova objektov mora biti enostavna, podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic najmanj 1:2. Etažnost je lahko K+P+p,
K+M (v strmem terenu) in P+p. Zazidana površina objekta ne sme presegati 600 m². Objekt je lahko oblikovan kot nadstrešek,
ki obsega le nosilno konstrukcijo in streho, lahko pa gre tudi za zaprto ali delno zaprto stavbo.
Streha:
streha mora biti usklajena s strehami v okviru domačije, dovoljena je simetrična dvokapnica, naklona med 35 in 45 stopinjam.
Pri gabaritih večjih od 300 m² se dovoli blaga enokapna ali ravna streha. Čopi niso dovoljeni. Dovoli se kritina opečne, sive ali
rjave barve. Dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije, vendar praviloma ne na
strešini proti javnemu prostoru.
Fasada:
fasade morajo biti oblikovane izrazito enostavno in racionalno. Kot fasadno oblogo ali kot material izdelave se prednostno
uporablja les. Če gre za nadstrešek, se oblikuje kot lesena oziroma kovinska odprta pritlična konstrukcija. Objekt je lahko tudi
zidan, pri čemer morajo biti fasade ometane. Dovoli se omet v odtenkih toplih zemeljskih barv, brez poudarkov, šivanih robov
ali podobnih arhitekturnih elementov.
2 Skladišče: nestanovanjska stavba, namenjena skladiščenju.
Lega:
objekti skladišč se postavljajo v okvirih dejavnosti, za katere so načrtovani in ob upoštevanju resorne zakonodaje. Objekte
skladišč ni dovoljeno umeščati na odprte, izpostavljene lokacije pred poslovne in stanovanjske objekte ali objekte družbene infrastrukture. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo okoliškega prostora in objektov, ki jim pripada na zemljiški parceli.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: enostavna izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5. Zazidana površina posameznega
objekta praviloma ne sme presegati 200 m².
– višinski gabarit: ne sme presegati višine K+P+p oziroma P+M. Višina posamezne etaže je lahko max. 3,6 m.
Streha:
– dovoljena je simetrična dvokapnica, katere naklon in kritina morata biti usklajena z naklonom streh v neposredni okolici,
– pri skladiščih, ki se gradijo ob objektih z ravno streho ali blago enokapnico, se tako oblikuje tudi streha skladišča,
– dovoli se postavitev sončnih zbiralnikov ter modulov za pridobivanje električne energije.
Fasada:
– enostavne, brez poudarkov, podrejene tehnologiji dejavnosti.
3 Servisni objekt: je nestanovanjska stavba, namenjena za potrebe vzdrževanja zelenih površin, površin v območjih gospodarske
infrastrukture, skladiščenju rekvizitov, pokrite tržnice itd.
Lega:
postavlja se za javno rabo, za potrebe športnih in drugih vaških in kulturnih prireditev ter kot servisni objekt za potrebe vzdrževanja območja. Postavlja se ob komunikacijo oziroma na manj izpostavljene lege.
Gabariti:
– tlorisni gabariti: pravokotna zasnova,
– višinski gabarit: P+p, do P+M.
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Streha:
simetrična dvokapnica, s smerjo slemena, po daljši stranici objekta, izjemoma tudi nesimetrična dvokapnica kot podaljšek
osnovne strehe v smislu nadstreška nad prostorom za zadrževanje ljudi, ravna streha. Čopi in mansardna okna se ne dovolijo.
Fasada:
oblikovanje objekta mora biti enostavno.
4 Vinska klet: nestanovanjska stavba, zgrajena za potrebe vinogradništva, ki obsega vinsko klet (prostor za spravilo pridelka)
in pomožne prostore, ki pogosto služijo za občasno bivanje.
Lega:
objekti se umeščajo ob dostopnih poteh. Njihova orientacija mora biti skladna z geometrijo objektov v neposredni okolici.
Gabariti:
tlorisna zasnova objekta za obrt mora biti enostavna izrazito podolžna, pravokotna, z razmerjem stranic vsaj 1:2. Vinska klet
mora biti v gabaritih usklajena s sorodnimi objekti v neposredni okolici, vendar ne sme presegati višine K+P+p oziroma P+M.
Zazidana površina posameznega objekta praviloma ne sme presegati 70 m², razen v kletnem delu, ki je do 2/3 višine vkopan
vsaj s treh strani. Tu se zazidana površina lahko poveča do 200 m².
Streha:
dovoljena je simetrična dvokapnica naklona med 35° in 45°. Dovoli se opečna ali betonska kritina, opečne rdeče, sive ali rjave
barve. Mansardna okna so lahko enokapna ali dvokapna, v kompoziciji fasade, in sicer le eno na vsaki strešini. Čopi niso dovoljeni.
Fasada:
fasado se načrtuje enostavno, brez poudarkov.
113. člen
(tipologija pomožnih objektov)
1 Drvarnica
Lega:
drvarnice se postavlja kot objekte za hrambo trdega goriva, na manj izpostavljene lege.
Velikost:
dovoli se podolgovat, pravokoten tloris, višina ne sme presegati pritličja, merjeno od povprečne točke terena.
Oblikovanje:
drvarnice se oblikujejo kot lesene pritlične stavbe, pri čemer morajo biti lesene letve postavljene pokončno. Pri oblikovanju naj
spoštujejo proporce in oblikovanje osnovnega objekta in naklon oziroma obliko strešine. V območjih naselbinske dediščine naj
ima streha naklon med 40–45 stopinj, kritina mora biti usklajena s kritino osnovnega objekta.
2 Garaža
Lega:
garaže so objekti, namenjeni zaščiti osebnih motornih vozil in koles, ki se bodisi vključujejo v objekte (gospodarska stavba,
poslovno stanovanjska stavba, stanovanjska stavba ipd.), se gradijo kot njihovi pomožni kubusi ali postavljajo kot samostojni
objekti (tudi objekti v nizu). Garaža se lahko gradi tudi kot podzemen objekt pod obstoječimi PM.
Velikost:
višina garaže ne sme presegati K+P oziroma P. Streha se oblikovno prilagodi osnovnemu objektu, lahko je tudi ravna ali blaga
enokapnica skrita za vencem. Če teren to omogoča, je garaža lahko popolnoma vkopana in ima pohodno, povozno ali zeleno
streho.
Oblikovanje:
garaže se oblikujejo kot lesene, kovinske ali zidane pritlične stavbe. Pri oblikovanju naj spoštujejo proporce in oblikovanje
osnovnega objekta in naklon oziroma obliko strešine, pri čemer se upoštevajo določila, ki veljajo za pomožne kubuse, če so
dovoljeni v okviru tipa objekta. V primeru vkopane garaže se vhodni del oblikuje brez vidnih opornih zidov. Streha garaže mora
povzeti naklon in kritino osnovnega objekta ali se osnovnemu objektu podrediti z oblikovanjem ravne strehe ali blage enokapnice
skrite za vencem.
3 Čebelnjak
Lega:
postavlja se na robovih grajenega tkiva naselja, lahko pa tudi izven naselij, pod pogoji glede dovoljenih gradenj na kmetijskih in
gozdnih zemljiščih. Pri postavitvi čebelnjaka se pazi na osončenost, zaščito objekta pred vetrom ter varstvo bivalnega okolja.
Čebelnjaki so zunaj naselij prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih.
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Velikost:
dovoli se pravokotna tlorisna zasnova objekta. Tlorisna površina čebelnjaka je lahko max. 40 m², višina ne sme presegati pritličja. Streha je lahko simetrična ali nesimetrična dvokapnica po vzoru tradicionalnih objektov. Kritina je lahko opečni in betonski
zareznik rdeče, sive ali rjave barve.
Oblikovanje:
pri oblikovanju se upošteva elemente tradicionalne arhitekture. Terase, frčade in podobni arhitekturni elementi niso dovoljeni.
Dovoli se uporaba lesa, polkrožna bruna niso dovoljena. Okolico objekta se zaradi ustreznega osenčenja in zaščite pred vetrom
ozeleni z avtohtono vegetacijo. Pri objektih v neposredni bližini stanovanjskih in drugih objektov se zeleni pas načrtuje kot bariera.
4 Nadstrešek
Lega:
nadstreške se postavlja v primeru, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora, in sicer kot strehe pred vhodom v objekt
in kot zaščito osebnih motornih vozil in koles; postavlja se tudi v okviru gostinskega vrta.
Velikost:
tlorisna površina nadstreška ne sme presegati 50 m², razen nad gostinskim vrtom, kjer se njegove dimenzije prilagodijo dimenziji
(dolžini) poslovnega oziroma poslovno stanovanjskega objekta, višina pa ne 3,5 m, merjeno od povprečne točke terena. Večje
dimenzije so dovoljene tudi pod pogoji 72. člena odloka.
Oblikovanje:
nadstreški se oblikujejo kot lesene oziroma kovinske odprte pritlične konstrukcije. Pri oblikovanju naj spoštujejo proporce osnovnega objekta in naklon oziroma obliko strešine. Oblikujejo se lahko tudi kot ločna prefabricirana zračna konstrukcija. Pri gabaritih
večjih od 30 m² se dovoli blaga enokapna ali ravna streha.
5 Podporni zid
Lega:
podporni zidovi so dovoljeni v primerih, kjer brežine pred erozijo ni mogoče drugače zavarovati. Gradnja višjega opornega zidu
je dopustna le v primerih, ko geomehanska oziroma geološka presoja pokaže nevarnost rušenja ali plazenja terena.
Velikost:
podporni zidovi praviloma ne smejo biti višji kot 1,5 m. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 1,5 oziroma
2,0 m, mora biti to predmet prostorske preveritve.
Oblikovanje:
podporni zid se zida s kamnom, kot suhozid ali fugira (poglobljene in nebarvane fuge). Pri višini opornega zidu več kot 2,0 m se
zid ozeleniti z avtohtono vegetacijo ali se ga členi v več delov.
6 Senčnica
Lega:
senčnice se postavlja kot odprte nadstreške, transparentne konstrukcije namenjene zaščiti pred soncem in vetrom ob objektih
in ob opornih zidovih kot zelene bariere.
Velikost:
tlorisna površina senčnic ne sme presegati 50 m², višina pa ne 3 m, merjeno od povprečne točke terena.
Oblikovanje:
senčnice se oblikujejo kot lesene ali kovinske pritlične konstrukcije, ozelenjene s trto, viniko ali drugo, prednostno okrasno
rastlino plezalko.
7 Začasni objekt: je kiosk, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali šotor, oder z nadstreškom, pokrit
prireditveni prostor, začasna tribuna in podobni objekti, izdelani v skladu s standardi o začasnih objektih.
Lega:
začasni objekti se postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in lokacijah, ki so za podobne objekte namenjene tradicionalno. Priključeni morajo biti na razpoložljive že obstoječe priključke objektov javne gospodarske infrastrukture. Kiosk oziroma
tipski zabojnik in odprti sezonski gostinski vrt se lahko postavi samo na že urejene tlakovane površine.
Velikost:
– odprt gostinski vrt: do 50 m²
– pokrit prostor, šotor, pokrit prireditveni prostor: do 500 m²
– začasna tribuna: površina do 1000 m²
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Oblikovanje:
odprti sezonski gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se v primeru intervencije lahko odstrani. Za zaščito
pred soncem se uporabljajo senčniki enotne barve.
114. člen
(PIP za posamezne PNRP)
(1) Podrobnejši PIP za površine naselja
SK – površine podeželskega naselja, opredeljene v okviru naslednjih EUP:
BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2 in ZA1.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu. Vsi tipi stanovanjskih objektov, stanovanjsko poslovni
objekti, poslovni objekti, kmetijski gospodarski objekti, hlevi, gospodarske stavbe, objekti za obrt, skladišče, kapela, skladno
s Prilogo 1b. Trški objekt in vila se dovoli, če je tip prisoten v neposredni bližini. V območjih Slovenskih goric (EUP: ZA 1) so
dovoljene tudi vinske kleti. Dovoljeni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na
gradbeni parceli:

FZ: do 0,40, FI: do 0,80

Dopustna so odstopanja na območju, kjer
je strnjena gradnja tradicionalna.

3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene bivanju in kmetijstvu ter z njima združljivim dejavnostim. V omejenih gabaritih
so ob pogojih iz 53. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP dovoljene:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.1 predšolska vzgoja, 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6 pomožne dejavnosti
za izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9 druge dejavnosti za
zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 90 kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti, 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
– U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Izjemoma se dovoli še:
– C Predelovalne dejavnosti razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 24 proizvodnja kovin,
25.4 Proizvodnja orožja in streliva, 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v
območju, skladno s Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski objekt velja, da
se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dovoljenih gabaritov. Za potrebe dejavnosti se dovoli
gradnja oziroma sprememba namembnosti enega objekta iste vrste.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji posameznih objektov, poleg tega pa velja še:
– Hlevov ni dovoljeno postavljati neposredno ob regionalno cesto.
(2) Podrobnejši PIP za površine podeželskega v ostalih naseljih v občini
SS – stanovanjske površine, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BO1, KL3, KR1, KR4, KR5 in LU1.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti. Sodobne stanovanjske stavbe, ostali tipi stanovanjskih objektov le, če so obstoječi
v prostoru, stanovanjsko poslovni objekti, poslovni objekti, kmetijski gospodarski objekti, gospodarske stavbe, objekti za obrt,
objekti družbene infrastrukture kot so gasilski dom in kapela, skladno s Prilogo 1b. Trški objekt se dovoli, če je prisoten v neposredni bližini. Dovoljeni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni FZ: do 0,40
parceli:
FI: do 0,80

Dopustna so odstopanja na območju,
kjer je strnjena gradnja tradicionalna.

3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene bivanju in kmetijstvu ter z njima združljivim dejavnostim. V omejenih gabaritih
so ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP dovoljene:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
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– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje: 49 kopenski promet, in sicer le v naseljih oziroma zaselkih ob regionalni cesti, 49.31 mestni in primestni kopenski potniški promet, 53 poštna in kurirska dejavnost,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.1 predšolska vzgoja, 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6 pomožne dejavnosti
za izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9 druge dejavnosti za
zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnost: 90 kulturne in razvedrilne dejavnosti, 91 dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti, 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo,
– U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v
območju, skladno s Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski objekt velja,
da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dovoljenih gabaritov.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
(3) Podrobnejši PIP za stanovanjske površine za posebne namene
SB – stanovanjske površine za posebne namene, opredeljene v okviru naslednje EUP: LU2 in LU3.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, kompleksni sestavljeni tlorisi. Objekti družbene infrastrukture, poslovni objekti, servisni objekti, skladno s Prilogo 1b. Za potrebe rehabilitacije se dovoli tudi gradnja hlevov in spremljevalnih objektov za potrebe
jahanja (jahalnica). Dovoljeni so tudi večstanovanjski, trški in drugi objekti, če so v območju že prisotni oziroma je to določeno
v EUP. Dovoljeni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni FZ: do 0,50
parceli:
FI: do 1,20

Dopustna so odstopanja, v skladu s faktorji
v območju.

3 Dopustne dejavnosti: Ob pogojih iz 53. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP, so poleg bivanja dovoljene predvsem:
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– I Gostinstvo,
– P Izobraževanje,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti: 94 dejavnost članskih organizacij in
druge dejavnosti za potrebe vzgoje, izobraževanja, rehabilitacije in zaposlitve mladih v zavodu ter za njihovo strokovno obravnavo.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v
območju, skladno s Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 15% območja SB.
(4) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve
A – površine razpršene poselitve, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2,
BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3,
KO4, KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15,
LU4, LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2 in ZA3.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, redkeje objekti v nizu. Tradicionalne stanovanjske stavbe, podeželske
stanovanjske stavbe, suburbane stanovanjske stavbe, če so obstoječe v prostoru, stanovanjsko poslovni objekti, kmetijski gospodarski objekti, hlevi, objekt za obrt (predvsem objekti namenjeni dopolnilni dejavnosti na kmetiji), pomožni objekti in objekti
družbene infrastrukture kot so gasilski (vaški) dom in kapela, skladno s Prilogo 1b. V območjih Slovenskih goric (EUP: ZA2, ZA3)
so dovoljene tudi vinske kleti. Dovoljeni so pomožni objekti ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
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Dopustna so odstopanja na območju, kjer
je strnjena gradnja tradicionalna.

3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene bivanju in kmetijstvu ter z njima združljivim dejavnostim. V omejenih gabaritih
so ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP dovoljene:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– H Promet in skladiščenje: 49 kopenski promet, 53 poštna in kurirska dejavnost, in sicer le v enotah urejanja v ravninskem
delu občine,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Izjemoma dopustne dejavnosti
Ob pogojih iz 64. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti se dovoli še dejavnosti:
C Predelovalne dejavnosti razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 24 proizvodnja kovin, 25.4
Proizvodnja orožja in streliva, 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v
območju, skladno s Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski objekt velja, da
se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dovoljenih gabaritov. Za potrebe dejavnosti se dovoli
gradnja oziroma sprememba namembnosti enega objekta iste vrste.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
(5) Podrobnejši PIP za osrednja območja centralnih dejavnosti
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, opredeljena v okviru naslednjih EUP: IL1, KR1, LO2, LU1 in LU2.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu kjer so značilni. Razen objekta hleva vsi objekti dovoljeni
v SK, poleg teh pa še objekti družbene infrastrukture ter servisni objekti, skladno s Prilogo 1b. Dovoljeni so tudi večstanovanjski,
trški in drugi objekti, če so v območju že prisotni oziroma je to določeno v EUP. Dovoljeni so pomožni objekti ter nezahtevni in
enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni
parceli:

FZ: do 0,60
FI: do 1,20

Dopustna so odstopanja (do FZ največ 50%) na območju jeder naselij, kjer je strnjena gradnja tradicionalna.

3 Dopustne dejavnosti: Ob pogojih iz 53. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP poleg bivanja dovoljene:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje: 49.31 mestni in primestni kopenski potniški promet, 49.32 obratovanje taksijev, 53 poštna in kurirska
dejavnost,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo,
– U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
in sorodne dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v
območju, skladno s Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski objekt in objekt
hleva velja, da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dovoljenih gabaritov.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 15% območja CU.
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(6) Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti
C – območja centralnih dejavnosti, opredeljena v okviru naslednjih EUP: BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1 in VUV2.
1 Tipologija zazidave: Prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu kjer so značilni; poleg dovoljenih v SK še objekti družbene
infrastrukture, trški objekti, če so prisotni v neposredni okolici in skladišča, skladno s Prilogo 1b; pomožni objekti ter nezahtevni
in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni FZ: do 0,6
parceli:
FI: do 1,2

Dopustna so odstopanja, kjer so prostorske možnosti za
razvoj omejene in območje meji na odprti prostor.

3 Dopustne dejavnosti: Ob pogojih iz 65. člena, ki določa splošni PIP za dejavnosti po PNRP poleg bivanja dovoljene:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– C Predelovalne dejavnosti razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 24 proizvodnja kovin,
25.4 proizvodnja orožja in streliva, 29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil,
– D Oskrba z električno energijo plinom in paro: 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje: 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 85.6 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo: 86.2 zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, 86.9 druge dejavnosti za
zdravje, 88 socialno varstvo brez nastanitve,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v
območju, skladno s Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za suburban stanovanjski objekt velja,
da se dovoli le legalizacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječega v okviru dovoljenih gabaritov.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov, poleg tega pa velja še:
– Hlevov ni dovoljeno postavljati neposredno ob regionalno cesto.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se zelene bariere z visokoraslo vegetacijo proti območjem stanovanjskih površin oziroma proti
odprtemu prostoru krajine; zagotovi se zelene površine, ki zajemajo najmanj 15% območja C.
(7) Podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti
IP, IG – površine za industrijo, gospodarske cone, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BU5, BU8, IL2, BO4 in LU8.
1 Tipologija zazidave: proizvodni objekti, objekti za obrt, poslovni objekti, servisni objekti, skladišča ipd., skladno s Prilogo 1b.
ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni FZ: do 0,80
parceli:
FI: do 2,40

Dopustna so odstopanja, kjer so prostorske možnosti za
razvoj omejene in območje meji na odprti prostor.

3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene razvoju proizvodnje. Dopustne so dejavnosti:
– B Rudarstvo: 08 pridobivanje rudnin in kamnin,
– C Predelovalne dejavnosti, razen: 15 proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 proizvodnja koksa in naftnih derivatov, 20 proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 24 proizvodnja kovin,
25.4 Proizvodnja orožja in streliva, 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ter 30 proizvodnja drugih vozil in plovil,
– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro: 35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
in sicer le izkoriščanje biomase in bioplina, 35.119 druga proizvodnja električne energije,
– F Gradbeništvo,
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– H Promet in skladiščenje,
– I Gostinstvo.
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju, skladno s
Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se zelene površine zarasle z visokoraslo avtohtono vegetacijo, kot zelena bariera proti odprtemu prostoru na vedutno izpostavljenih delih območja; zagotovi se zelene površine, ki zajemajo najmanj 15% območja IP
oziroma IG.
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(7) Podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti
IK – površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo opredeljene v okviru naslednjih EUP: BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3 in LO19.
1 Tipologija zazidave: kmetijski gospodarski objekti, hlevi, objekti za obrt, poslovni objekti, servisni objekti, skladišča ipd., skladno
s prilogo 1b ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a. Tipologija stanovanjskih objektov, če so obstoječi v prostoru, se
smiselno upošteva glede na obstoječ objekt oziroma sorodne objekte v bližini.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni FZ: do 0,80
parceli:
FI: do 1,00

Dopustna so odstopanja (do FZ največ 50%) na
območju, kjer je strnjena gradnja tradicionalna.

3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene razvoju kmetijske proizvodnje. Dopustne so dejavnosti:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– C Predelovalne dejavnosti: 10 proizvodnja živil, 11 proizvodnja pijač, 16 obdelava in predelava lesa,
– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro: 35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
in sicer le izkoriščanje biomase in bioplina, 35.119 druga proizvodnja električne energije.
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju, skladno s Prilogo
1b in 1a. Dopustni tudi stanovanjski objekti, če so obstoječi v območju.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: zagotovi se zelene površine zarasle z visokoraslo avtohtono vegetacijo, kot zelena bariera proti odprtemu prostoru na vedutno izpostavljenih delih območja.
(8) Podrobnejši PIP za posebna območja
BT – površine za turizem so opredeljene v okviru naslednje EUP: LO24.
1 Tipologija zazidave: objekti družbene infrastrukture, poslovni objekti, servisni objekti, skladišča ipd. skladno s Prilogo 1b, ter
nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Faktor izrabe in faktor zazidanosti na gradbeni FZ: do 0,60
parceli:
FI: do 1,00
3 Dopustne dejavnosti: površine so namenjene razvoju turizma. Dopustne so dejavnosti:
– I Gostinstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
4 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju, skladno s
Prilogo 1b in 1a.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za oblikovanje: skladno s splošnimi PIP o tipologiji objektov.
7 Druga merila in pogoji: /
(9) Podrobnejši PIP za območja zelenih površin
a) ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport opredeljene v okviru naslednjih EUP: BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6 in OP25.
1 Dopustni objekti: objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, servisni objekti, gradbeno inženirski objekti, in ostali objekti,
če so namenjeni dejavnostim v območju, skladno s Prilogo 1b ter nezahtevni in enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
3 Merila in pogoji: Na območjih niso dopustne večje spremembe prostorskih značilnosti območja, ki pomenijo trajno izgubo
večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem prostoru
oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti brez večjih zemeljskih del.
4 Druga merila in pogoji: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin morajo biti oblikovno poenoteni in skladni v širšem
prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
b) ZD – druge urejene zelene površine, opredeljeni v okviru naslednjih EUP: BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1 in KO1.
1 Dopustni objekti: gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju skladno s Prilogo 1b ter nezahtevni in
enostavni objekti iz Priloge 1a.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
3 Merila in pogoji: Gre za območja zelenih barier, kot predah med posameznim rabami prostora, tako v smislu preprečevanja
vizualne izpostavljenosti, kot tudi ublažitev hrupa in zmanjševanje drugih vplivov na bivanjsko in delovno okolje. Na območjih
niso dopustne večje spremembe prostorskih značilnosti, ki povzročijo trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne
dostopnosti.
4 Druga merila in pogoji: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin morajo biti oblikovno poenoteni in skladni v širšem
prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
c) ZK – pokopališča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: KR1.
1 Dopustni objekti in ureditve: ureditev pokopališč, verske stavbe in objekti družbene infrastrukture kot so poslovilni objekti in
kapele ter servisni objekti skladno s Prilogo 1b; enostavni in nezahtevni objekti iz Priloge 1a; postavitev klopi, počivališč, stojnic
za cvetje in sveče ter drugih podobnih elementov urbane opreme, gradnja gradbeno inženirskih objektov, če služijo dejavnostim
v območju, gradnja površin za mirujoči promet za potrebe pokopališča.
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2 Dopustne dejavnosti:
Na območju se dovoli:
– S Druge dejavnosti: 96.03 pogrebna dejavnost
in z njo povezane spremljajoče dejavnosti.
3 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
4 Merila in pogoji za oblikovanje: Ureditve in objekti na območjih zelenih površin namenjenih pokopališču morajo biti oblikovno
poenotene in skladne v širšem prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
d) ZP – parki, kot urejena območja odprtega prostora, opredeljena v okviru naslednje EUP: KR1.
1 Dopustni objekti in ureditve: parkovne ureditve, manjši nadstrešek nad pokrito tržnico, javne sanitarije ter objekti skladno s
Prilogo 1b; enostavni in nezahtevni objekti iz Priloge 1a; postavitev klopi, počivališč, stojnic za drobno prodajo na tržnici ter
drugih podobnih elementov urbane opreme, gradnja gradbeno inženirskih objektov, če služijo dejavnostim v območju, gradnja
površin za mirujoči promet za potrebe tržnice ipd.
2 Dopustne dejavnosti:
Na območju se dovoli:
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil: 47.8 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
in z njo povezane spremljajoče dejavnosti.
3 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
4 Merila in pogoji za oblikovanje: Ureditve in objekti na območjih zelenih parkovnih površin morajo biti oblikovno poenotene in
skladne v širšem prostoru. Uporabijo se naravni materiali gradnje.
(10) Podrobnejši PIP za območja prometnih površin
PC, PŽ, PO – površine cest, železnic in ostale prometne površine, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BO1, BU8, IL1, KL1,
KR1, LU1, SNV1, VUV1, ŽEL1, ŽEL2 in v enotah odprtega prostora.
1 Dopustni objekti in ureditve: gradnja objektov za promet, površin za mirujoči promet in gradnja gradbeno inženirskih objektov
ter ostalih objektov, če služijo dejavnostim v območju skladno s Prilogo 1b, enostavni in nezahtevni objekti iz Priloge 1a.
2 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
3 Merila in pogoji za oblikovanje: Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno upoštevati urbanistične, arhitekturne in krajinske
značilnosti širšega območja.
(11) Podrobnejši PIP za območja okoljske infrastrukture
O – okoljska infrastruktura, opredeljena v okviru naslednje EUP: KL5, KL6 in LU7.
1 Dopustne dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.
2 Dopustni objekti: gradbeno inženirski in ostali objekti povezani z dejavnostjo na območju (čistilne naprave, cevovodi ipd.)
skladno s Prilogo 1b ter enostavni in nezahtevni objekti iz Priloge 1a.
3 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
4 Merila in pogoji za oblikovanje: Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno upoštevati urbanistične, arhitekturne in krajinske
značilnosti širšega območja oziroma vedute in poglede ter homogenost odprtega prostora.
(12) Podrobnejši PIP za območja kmetijskih zemljišč
K1 in K2 kmetijska zemljišča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6,
LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5 in v enotah odprtega prostora.
1 Dopustne gradnje in prostorske ureditve:
Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg primarne rabe in drugih dejavnosti, varstvenih del ter gradenj določenih s področno
zakonodajo dovoljene naslednje gradnje in prostorske ureditve:
– vzdrževalna dela in gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov iz Priloge 1a,
– vzdrževanje in gradnja objektov skladno s Prilogo 1b,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih legalno zgrajenih objektov ter odstranitev nelegalnih objektov kot
vzpostavitev prvotnega stanja,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcija kozolcev ter ostalih, z dovoljenjem zgrajenih lesenih, tradicionalnih kmetijskih objektov (skednjev, kašč ipd.), ki služijo izključno osnovni namembnosti (spravilu sena in pridelkov ipd.), v njihovi izvirni postavitvi in velikosti,
– vzdrževanje omejkov, živic, gozdnih otokov in vegetacijskih pasov ob vodotokih,
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– začasni ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem voda, na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije lokalnih cest in
– sanacije nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) v skladu z zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
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2 Druga merila in pogoji:
– pri vodnem zajetju, vrtini oziroma vodnjaku mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno
soglasje za namakanje kmetijskih zemljišč,
– pomožne kmetijsko gozdarske objekte (razen čebelnjakov) se postavlja v neposredno bližino grajenega tkiva naselja, pod
pogojem, da na območju stavbnih zemljišč zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi,
– čebelnjake je dovoljeno postaviti, če gre za postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji ali ureditev stojišč stalnih
naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, in sicer na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za
stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo. Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da
območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje,
– gradnja objektov ne sme 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 podzemnih objektov je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob nadzemnih objektih pa urediti zemljišče ob njih,
– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči raziskovanje mineralnih surovin ter izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda,
– 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.
(13) Podrobnejši PIP za območja gozdnih zemljišč
G – gozdna zemljišča, opredeljena v okviru naslednjih EUP: BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7, LU6,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP28 in
v enotah odprtega prostora
1 Namenska raba:
Območja gozdnih zemljišč so zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju
gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu s področno zakonodajo določena kot gozd.
2 Dopustni posegi:
Na območju gozdov so poleg primarne rabe in drugih dejavnosti, varstvenih del in gradenj, določenih s področno zakonodajo,
dovoljene naslednje gradnje in prostorske ureditve:
– vzdrževanje in gradnja objektov skladno s prilogama 1a in 1b,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih legalno zgrajenih objektov ter odstranitev nelegalnih objektov kot
vzpostavitev prvotnega stanja,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcija z dovoljenjem zgrajenih tradicionalnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki služijo izključno
osnovni namembnosti, v njihovi izvirni postavitvi in velikosti,
– vzdrževalna dela in gradnja komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja in naprav podzemno, le izjemoma
je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve,
– gradnja brezžičnih telekomunikacijskih objektov oziroma objektov in naprav omrežja mobilne telefonije pod pogojem, da vrednosti elektromagnetnega sevanja, ki jih povzročajo, ne presegajo jakosti, določene s področno zakonodajo in da je umestitev
le-teh skrbno načrtovana s prostorsko preveritvijo njihove izpostavljenosti ter upoštevanjem sodobnih principov zakrivanja v
ranljivem ali izpostavljenem prostoru,
– vzdrževalna dela in gradnja cest, pločnikov, kolesarskih, poljskih, sprehajalnih, planinskih in ostalih pešpoti in trim stez po
obstoječih poteh ter urbane opreme (klopi, koši za smeti, oznake poti ipd.),
– vzdrževalna dela in gradnja pomožnih cestnih, železniških, energetskih objektov, telekomunikacijskih anten, komunalnih
objektov, ki v skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost, spadajo med enostavne objekte,
– gradnja oziroma postavitev prometne signalizacije in naprav za promet,
– vzdrževalna dela in gradnja gozdnih cest, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom, če se nahajajo na prednostnem
območju za gradnjo, ki je določeno v gozdnogospodarskih načrtih, pri čemer je za gozdne ceste v območjih kulturne dediščine
potrebno za končno odločitev glede poteka izdelati variante tras,
– gradnja in vzdrževanje gozdnih učnih/tematskih in konjeniških poti, pri čemer je v območjih kulturne dediščine potrebno izdelati
celostno podobo učnih oziroma usmerjevalnih tabel,
– gradnja, vzdrževalna dela in rekonstrukcija dostopnih poti do gospodarskih objektov, namenjenih neposredno kmetijskim
dejavnostim,
– postavitev obor za rejo divjadi, pri čemer mora biti ograja oblikovana zadržano do naravnega okolja,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela pristojna služba,
– postavitev stalne gozdne žičnice, praviloma izven objektov in območij kulturne dediščine in ostalih varovanih območij,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna postavitev predvidena z lovskogojitvenim načrtom,
– ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, na zemljiščih, ki so s pašnim redom
določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo,
– postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji,
– postavitev ekoloških otokov, avtobusnih postajališč, montažnih sanitarnih enot,
– rekonstrukcija in gradnja nadkritih čakalnic na postajališčih javnega prometa, pri čemer mora biti oblikovanje le-teh poenoteno,
– postavitev spominskih obeležij, skulptur, verskih znamenj, turističnih/obvestilnih oznak, neprometnih znakov ipd. objektov, ki
so v javnem interesu, ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov ter aktov občine, ki urejajo to področje,
– gradnja čistilnih naprav kot nezahtevnih oziroma enostavnih objektov,
– sanacije nelegalnih kopov mineralnih surovin (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) v skladu z zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje,
– postavitev objektov in naprav za spremljanje stanja okolja, pomožnih objektov vodne infrastrukture, ki so namenjeni spremljanju
stanja voda za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti ter naravovarstva (meritve, zbiranje podatkov, opazovanje favne in
flore ipd.),
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda,
– vzdrževanje in gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,
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– agrarne operacije (medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije in melioracije) na območjih, na katerih
bo izkazan interes lastnikov kmetijskih zemljišč skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje in ob
upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih
koridorjev in
– krčitev gozda v kmetijske namene do površine 0,5 ha po pridobljenem dovoljenju pristojne službe za gozdove.
3 Drugi pogoji:
Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, je potrebno načrtovati tako, da se ne posega
v obstoječi gozdni rob.
Ograditev posameznih delov gozda, razen v primeru obore za rejo divjadi, ni dovoljena. K ureditvi obore je potrebno pridobiti
soglasje pristojne javne gozdarske službe.
4 Odmiki objektov:
Na podlagi področne zakonodaje so predpisani odmiki, ki zanašajo pri gozdnem robu:
– za stavbe
25 m,
– za ostale objekte, posege in ureditve
1 m,
– za objekte na kmetijskih zemljiščih
4 m od gozdnega roba.
V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši odmik, če je tako določeno v podrobnih PIP za EUP, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali je iz soglasja pristojne inštitucije razvidno, da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na
gozdni rob oziroma na funkcijo gozdov in gozdnega prostora.
(14) Podrobnejši PIP za območja voda
VC in VI – celinske vode, opredeljene v okviru naslednjih EUP: BO2, BO5, BO9, IL6 in v enotah odprtega prostora ter območja
vodne infrastrukture, opredeljena v okviru naslednjih enot odprtega prostora EUP: OP 20, 21.
1 Namenska raba:
Območja vodnih zemljišč so območja površinskih voda, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda (celinske
vode) in območja vodne infrastrukture, ki so namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in podobno.
2 Dopustni posegi:
– vzdrževanje, gradnja in odstranitev objektov javne gospodarske infrastrukture, pri čemer se zagotovi poplavno varnost in ne
poslabša stanje voda in vodni režim ter zagotovi ekološko sprejemljiv pretok,
– vzdrževanje in gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– vzdrževanje in gradnja objektov skladno s Prilogo 1b,
– vzdrževanje in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz Priloge 1a,
– izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– vzdrževanje in gradnja objektov, potrebnih za rabo voda,
– vzdrževanje in gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– vzdrževanje in gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja,
– za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah
mogoča rekonstrukcija, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta,
– raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje
predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno),
– raziskovanje voda za oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje državnega monitoringa voda,
– raziskovanje voda, ki se izvaja v okviru predpisanih raziskovalnih dejavnosti.
3 Drugi pogoji:
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov in
– preprečevali prost prehod ob vodnem dobru.
Na priobalnem zemljišču je prepovedano:
– gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin,
– pridobivanje gramoza in proda, utrjevanje brežin z gradnjo zidov, betoniranje dostopnih ramp in posegi, ki onemogočajo dostop
do vodotokov.
Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo avtohtonih
hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije. Zavarovanja brežin se prioritetno izvajajo sonaravno, z vegetacijskimi materiali. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajši razdaljah za potrebe ureditve dostopa oziroma prehoda
prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh). Mostove in ceste na
območju vodotokov se gradi tako, da se ne posega v pretočni profil ter da se zagotovi varnost objektov pred visokimi vodami z
zagotovljeno minimalno varnostno višino. Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne
zarasti, ki se izvajajo izven gnezdilne sezone ptic.
4 Odmiki objektov:
Na podlagi področne zakonodaje so predpisani odmiki, ki zanašajo pri celinskih vodah:
– 1. reda – znotraj naselij
15 m,
– 1. reda – zunaj naselij
40 m,
– 2. reda
5 m od meje vodnega zemljišča.
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3.10 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji po posamezno EUP
115. člen
(splošna določila)
(1) V enoti urejanja prostora veljajo splošna merila, ki izhajajo iz določil PIP. Če so za enoto predpisane posebnosti, dodatne
omejitve ali dodatne dovoljene dejavnosti, je to navedeno v podrobnih merilih PIP.
(2) Če za posamezno EUP niso navedena podrobna merila, zanjo veljajo splošna določila tega odloka.
116. člen
(podrobna merila v EUP naselij in razpršene poselitve)
(1) Berkovci
1. BE1: Vas; kot javni prostor naselja se ureja območje ob gasilskem domu. Uredi se zelene športne površine na zahodni
strani vasi. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapele (EŠD 15492). Objekte ob kapelici se prenavlja in
sanira z upoštevanjem tradicionalnih elementov arhitekture. Fasade, ki omejujejo prostor ob kapelici, se oblikuje kot glavne fasade.
(2) Boreci
1. BO1: Jedro naselja; Izjemoma se v območju dovoli tudi gradnja sodobnih stanovanjskih objektov s štirikapno, šotorasto,
večkapno in križno streho z naklonom med 35 in 45 stopinjami, in sicer na obstoječih objektih. V območju C se dovoli gradnja
večstanovanjskih in trških objektov ob glavni prometnici. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapele
(EŠD 20003), prostor neposredno ob kapeli naj ostane nepozidan in naj se ureja kot jedro naselja.
2. BO2: Gostinsko-rekreacijsko območje s hipodromom; v območju se dovoli ureditve in gradnje za potrebe hipodroma,
gradnja servisnih objektov za potrebe športa in rekreacije v naravi, ureditve piknik prostora in prostora ob Mlaki Kamešnici.
V območju varovalnega gozda, ki se ohranja in sanira v sodelovanju s pristojnimi službami, se dovoli ureditev pešpoti in
postavitev urbane opreme, otroških igral, vadbene opreme ipd. Dovoli se tudi gradnje objektov za potrebe izboljšanja stanja
vode. V območju centralnih dejavnosti se območje nameni razvoju gostinstva in turizma. Na zemljišču ob obstoječem gostinskem objektu (parc. št. 344, k.o. Boreci) se dovoli gradnja večjega objekta za potrebe gostinske in spremljajočih dejavnosti
(poslovnega objekta). Kubus naj bo enostaven, oblikovanje sodobno, poleg lesa se dovoli uporaba stekla in kovine. Streha
osnovnega kubusa naj bo enovita, brez mansardnih oken, dovoli se strešna okna. Okolica objekta naj se zazeleni z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
3. BO3: Osrednji del naselja; v območju se dovoli gradnja večstanovanjskih objektov, ki pa po višinskem gabaritu ne smejo
presegati obstoječega.
4. BO4: območje Tondach z okolico; prostor med območjem proizvodnje in območjem centralnih dejavnosti se uredi kot zeleni
tampon. Upravni objekt podjetja Tondach se prenavlja ob spoštovanju obstoječih gabaritov in oblikovanja.
5. BO8: območje razvoja centralnih dejavnosti; v območju se dovoli razvoj obrti in proizvodnih dejavnosti manjšega
obsega.
6. BO9: Območje glinokopnih jezerc; Plitva glinokopna jezerca, zaraščajoči jarki in mlake z močvirskim rastjem so ene najbolj
pomembnih sekundarnih biotopov v Sloveniji in se kot taka varujejo.
7. BO10, BO11, BO12, BO13: Območja varovalnih gozdov; Upošteva se režim gospodarjenja z varovalnim gozdom v skladu
s področno zakonodajo.
(3) Bučečovci
1. BU1: Osrednji del naselja; Varuje se enota kulturne dediščine Bučečovci – Žitkova hiša (EŠD 25030), kjer velja varstveni
režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 97/11).
V naselju se prednostno prenavlja objekte v skladu s tradicionalno tipologijo (tradicionalni stanovanjski objekt), po vzoru enot
kulturnih spomenikov v območju in domačij, kot so: Bučečovci – Kosijeva domačija (EŠD 29544), Osterčeva hiša (EŠD 25056)
in Šafaričeva hiša (EŠD 25031), ki se varujejo v gabaritih, zunanji podobi in materialu gradnje. Varujejo se tudi gabariti, zunanja
podoba in material gradnje Vaške kapele (EŠD 23058).
2. BU7: Zaselek ob regionalni cesti; območje se lahko prestrukturira, se nameni različnim dejavnostim v povezavi z obrtno
cono ali za potrebe cestne infrastrukture. Objekte ob regionalni cesti je treba oblikovati sodobno, oblikovanje naj poudari, da gre
za vstopno točko v občino. Glavni sta fasadi ob regionalni cesti in v smeri AC.
3. BU8: Vipoll; Predvidena je razširitev območja za potrebe proizvodnje obstoječe gospodarske panoge. Dovoli se ureditev
parkirišč in manipulacijskega prostora. Dovoli se sodobno oblikovanje objektov z ravnimi strehami in transparentno fasado, ob
uporabi kovine in stekla. Območja ZD naj ostanejo nepozidana zelena bariera med različnimi rabami prostora.
(4) Dobrava
1. DO1: Osrednji del naselja; Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapele (EŠD 20006).
(5) Gajševci
1. GA1: V območju se varuje enota kulturne dediščine Gajševci – Vodnjak pri Japačovih (EŠD 29543). Za območje spomenika
velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
2. GA4: Zaselek; Tipološko neustrezen novi objekt je vidno izpostavljen v veduti Gajševskega jezera in naj se v smeri jezera
loči z zeleno bariero z uporabo visoke avtohtone vegetacije.
3. GA5: Mlin; V območju se dovoli obstoječe objekte v zatečenih dimenzijah in oblikovanju, vendar naj se pri prenovi teži
k temu, da bodo tvorili čim bolj skladno stavbno maso. Pri oblikovanju naj se poenotijo fasade in strehe na nižjih objektih, s tem
namenom se dovoli tudi sodobno oblikovanje in ravne strehe.
(6) Grabe pri Ljutomeru
1. GR1: Osrednji del naselja; Varuje se enota kulturne dediščin Grabe pri Ljutomeru – Domačija Šoštarič (EŠD 1218), kjer
velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 97/11). Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Domačije Slekovec (EŠD 25034) in
Vaške kapele (EŠD 23023).
2. GR9, Gozd ob Gajševskem jezeru; Ohranja se obstoječa namenska raba, v gozd se ne posega.
3. GR10, Hipodrom; v območju se dovoli ureditev manjšega hipodroma.
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(7) Iljaševci
1. IL1: Osrednje območje naselja; V območju C se prenovi (sanira) tradicionalne objekte ob regionalni cesti. Dovoli se sprememba namembnosti stanovanjskega objekta za potrebe dejavnosti (npr. kot poslovni objekt), gospodarski del pa naj se poenoteno
oblikuje v smislu objekta za obrt. Se varuje v celoti. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Domačije Farkaš (EŠD
25035), Domačije Skuhala (EŠD 18507) in Vaške kapele (EŠD 20012). Varujeta se enoti kulturne dediščine Iljaševci – Domačije
Štuhec (EŠD 29545) in Iljaševci – Marijino znamenje (EŠD 1210), za kateri velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
2. IL2: Del naselja na vzhodu; Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Domačije Iljaševci (EŠD 25036).
3. IL7: Območje varovalnega gozda; Upošteva se režim gospodarjenja z varovalnim gozdom v skladu s področno zakonodajo.
(8) Ključarovci pri Ljutomeru
1. KL1: Naselje ob regionalni cesti; Zeleni prostor ob križišču naj ostane nepozidan. Varuje se nota kulturne dediščine Ključarovci pri Ljutomeru – Kužno znamenje (EŠD 1211), kjer velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
2. KL3: Osrednji del naselja; Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Prijolove hiše (EŠD 25038), Vrbnjakove
hiše (EŠD 25040), Domačije Bežik (EŠD 25037). Varuje se enota kulturne dediščine Ključarovci pri Ljutomeru – Znamenje sv.
Frančiška (EŠD 1212), kjer velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
3. KL4: Območje s hipodromom; v območju se dovoli ureditev hipodroma, v območju stavbnih zemljišč se dovolijo ureditve in
gradnja servisnih objektov za potrebe hipodroma. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Slavičeve hiše (EŠD
25039).
4. KL5, KL6: Vodni vir Lukavci – zajetja; Varuje se enota kulturne dediščine Lukavci – Gomilno grobišče (EŠD1194), kjer
velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).Vsi posegi na območju vodnega vira Lukavci (vodovarstveno območje) morajo biti skladni
s predpisi o varstvu vodnih virov na območju občine. Investitor mora za vsak poseg v vodovarstveni pas predhodno pridobiti
vodno dovoljenje.
(9) Kokoriči
1. KO1: Osrednji del naselja; Kulturni spomenik Kokoriči – Domačija Štumf (EŠD 1219) se varuje v celoti. Za območje spomenika velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Ivanjšičeve hiše (EŠD 25041) in Vaške kapele (EŠD 19969).
2. KO4: Hipodrom; v območju se dovoli ureditev manjšega hipodroma.
(10) Križevci pri Ljutomeru
1. KR1: Osrednji del naselja; gradnja večstanovanjskih in trških objektov se dovoli le neposredno ob javnemu prostoru, trgu
oziroma ob glavni prometnici. Dovoli se gradnja objektov tipa vila. Objekti, ki se gradijo ob glavni prometnici, naj upoštevajo gradbeno linijo obstoječih objektov oziroma naj tvorijo ulico.
Na območju osrednjega parka se dovoli postavitev servisnega objekta za potrebe ureditve sanitarij in pokrite tržnice.
Varujejo se enote kulturne dediščine: Križevci pri Ljutomeru – Znamenje sv. Janeza Nepomuka (EŠD 1204), Križevci pri
Ljutomeru – Kapela sv. Ane v jedru naselja (EŠD 1203), Križevci pri Ljutomeru – Cerkev sv. Križa (EŠD 1199) in Križevci pri Ljutomeru – Župnišče (EŠD 1198), za katere velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje
Hiše Križevci pri Ljutomeru 3 (EŠD 23271), Bratinove vile (EŠD25042), Domačije Kočar (EŠD 25043) ter Spomenika NOB (EŠD
23688). Varujejo se arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na površini ne več vidne strukture naslednje enote kulturne
dediščine: Prazgodovinska naselbina (EŠD 1184) v okviru območja ZK. Za območje spomenika velja varstveni režim, ki ga določa
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
(11) Logarovci
1. LO2: Osrednji del naselja; V območju CU se objekt stare šole prenavlja v okviru določil za trške objekte. Pri gradnji v območju SK, v neposredni bližini cerkve in kapelice se upošteva gradbena linija glavne fasade cerkve. V primeru postavitve večjih
objektov naj se zagotovi zelena bariera med novo pozidavo in cerkvijo, kot zelena cezura, tako da se ohrani njena središčna lega
oziroma jedro naselja. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapelice (EŠD 19973).
2. LO16: Del naselja na jugu; Spomenik ob Žalikovi domačiji (EŠD 1232) se varuje v celoti.
3. LO18: Območje gasilskega doma; Ni podrobnih določil.
4. LO19: Rastlinjaki Logarovci; V območju C se dovoli rekonstrukcija in gradnja obstoječega stanovanjskega objekta s pripadajočimi gospodarskimi in pomožnimi objekti.
5. LO20: Del naselja Logarovci: Stanovanjski objekt na parceli 1695, k.o. Logarovci, se umesti v prostor in oblikuje v skladu
s tradicionalnimi stanovanjskimi objekti v bližini, daljša stranica objekta naj bo vzporedna s cesto oziroma osnovnim objektom na
SV strani (domačija, Logarovci 54).
6. LO24: Območje ob jezeru; Predvidena je ureditev turističnega območja – manjšega šotorišča v neposredni bližini Gajševskega jezera. Dovoli se sprememba namembnosti obstoječe domačije v smislu turističnih in gostinskih dejavnosti. Dovoli se
gradnja spremljevalne infrastrukture (turistična pisarna, recepcija, sanitarije), servisnih objektov in gostinskih objektov s smislu
razvoja izletniškega in stacionarnega turizma v občini. Dostop z motornimi vozili se dovoli le za dostavo in oskrbo, parkirišče se
uredi v okviru naselja Logarovci. Za ureditev šotorišča se predvidi del območja na južni ali zahodni strani v pasu ob jezeru. Dovoli
se enostavna kamnita kurišča. V brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega, izjema so ureditve dostopa do jezera na
mestu obstoječega začasnega prehoda preko potoka. Na območju kmetijskih površin se dovoli še ureditev igrišč v travnati izvedbi
in postavitev otroških igral. V primeru, da se načrtovano turistično območje ne bo izvedlo kot je predvideno, se dovoli tudi prenova,
rekonstrukcija in nova gradnja obstoječe domačije.
(12) Lukavci
1. LU1: Osrednji del naselja; Varujejo se enote kulturne dediščine Lukavci – Domačija Šalamun (EŠD 25045), Lukavci – Domačija Dunaj (EŠD 25046), Lukavci – Domačija Makovec (EŠD 25048), Lukavci – Krajnčeva hiša (EŠD 25047), Lukavci – Muršičeva hiša (EŠD 25049) in Lukavci – Podeželski dvorec (EŠD 1197). Za območja navedenih kulturnih spomenikov velja varstveni
režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni
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list RS, št. 97/11). Varuje se enota kulturne dediščine Domačija Močnik (EŠD 25044), in sicer gabariti, zunanja podoba in material
gradnje. V naselju se prenavlja obstoječe objekte po vzoru domačij, ki so evidentirane kot kulturni spomeniki oziroma kulturna
dediščina. Dovoli se gradnja objektov tipa vile, pri čemer se upošteva elemente Podeželskega dvorca (EŠD 1197). Varujejo se
gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapele (EŠD 23056).
2. LU2: Dom Lukavci; Območje posebnega socialno varstvenega zavoda se ureja kot oblikovno enotno območje za dejavnost
socialnega varstva. Gradnja v območju mora upoštevati tipologijo in oblikovanje obstoječih objektov. Pri prenovi objektov je treba
težiti k oblikovanju simetričnih dvokapnih oziroma štirikapnih streh. Dovoli se sodobna tipologija objektov. Nove gradnje z višinskimi
gabariti ne smejo preseči obstoječih gabaritov, oziroma morajo biti nižje kot Graščina. Potrebno je ohraniti večje zelene površine za
preživljanje prostega časa oskrbovancev. Kulturni spomenik Lukavci – Graščina (EŠD: 1196), se varuje v celoti. Varuje se park, ki
pripada graščini. Za območje spomenika velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
3. LU3: Del naselja na SZ; Na manjšem južnem delu območja se varujejo arheološke plasti in morebitne še ohranjene a na
površini ne več vidne strukture naslednje enote kulturne dediščine: Lukavci – Gomilno grobišče (EŠD: 1194), kjer velja varstveni
režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 97/11).Vsi posegi na območju vodnega vira Lukavci (vodovarstveno območje) morajo biti skladni s predpisi o varstvu
vodnih virov na območju občine. Investitor mora za vsak poseg v vodovarstveni pas predhodno pridobiti vodno dovoljenje.
4. LU4: Rekreacijsko območje; uredi se športno-rekreacijsko območje, igrišče za nogomet, igrišče za otroke, prostor namenjen
urjenju psov ipd. Varujejo se arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na površini ne več vidne strukture naslednje enote
kulturne dediščine: Lukavci – Gomilno grobišče (EŠD: 1194), kjer velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11). Vsi posegi na območju vodnega
vira Lukavci (vodovarstveno območje) morajo biti skladni s predpisi o varstvu vodnih virov na območju občine. Investitor mora za
vsak poseg v vodovarstveni pas predhodno pridobiti vodno dovoljenje.
5. LU7: Vodni vir Lukavci – zajetje; Vsi posegi na območju vodnega vira Lukavci (vodovarstveno območje) morajo biti skladni s predpisi o varstvu vodnih virov na območju občine. Investitor mora za vsak poseg v vodovarstveni pas predhodno pridobiti
vodno dovoljenje.
6. LU5: Območje Tondach; Na manjšem zahodnem delu območja se varujejo arheološke plasti in morebitne še ohranjene,
a na površini ne več vidne strukture naslednje enote kulturne dediščine: Lukavci – Gomilno grobišče (EŠD: 1194), kjer velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 97/11).
Vsi posegi na območju vodnega vira Lukavci (vodovarstveno območje) morajo biti skladni s predpisi o varstvu vodnih virov
na območju občine. Investitor mora za vsak poseg v vodovarstveni pas predhodno pridobiti vodno dovoljenje.
(13) Stara Nova vas
1. SNV1: Osrednji del naselja; Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapele (EŠD 23686). Območje
v njeni neposredni bližini se ureja kot jedro naselja. Varuje se enota kulturne dediščine Stara Nova vas – Znamenje z Bičanim
Jezusom (EŠD 1208), kjer velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
2. SNV6: Športno igrišče; Uredi se športno igrišče.
(14) Vučja vas
1. VUV1: Osrednji del naselja; dovoli se gradnja trških objektov ob glavni prometnici. Za osvetlitev mansarde se dovoli oblikovanje enokapnih mansardnih oken, ki prekinjajo kapno lego oziroma strešnega izzidka. Varujejo se gabariti, zunanja podoba in
materiali gradnje Vaške kapele (EŠD 14858). Območje v njeni neposredni bližini se ureja kot jedro naselja.
2. VUV2: Naselje na zahodu; Območje C se na južni strani proti odprtemu prostoru loči z zeleno bariero.
(15) Zasadi
1. ZA1: Osrednji del naselja; Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Vaške kapelice (EŠD 20050). V območju
ob dostopni cesti se dovoli postavitev razglednega stolpa. Pri postavitvi stolpa naj se upošteva vidna izpostavljeno lokacije. Po
potrebi se za načrtovanje razglednega stolpa v območju izvede javni arhitekturni natečaj.
117. člen
(podrobna merila v EUP odprtega prostora)
(1) Območje Murske ravni:
1. OP1: Zahodno od železnice; Varuje se enota kulturne dediščine Vučja vas – Znamenje sv. Antona (EŠD 28994).
2. OP2: Vzhodno od železnice; Varuje se kulturni spomenik: Vučja vas – Znamenje sv. Roka (EŠD 1209), kjer velja varstveni
režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 97/11). V vzhodnem delu naselja je opredeljeno ekološko pomembno območje Mura – Radmožanci.
3. OP3: Varuje se enota kulturne dediščine Bučečovci – Znamenje sv. Jožefa (EŠD 1201), kjer velja varstveni režim, ki ga
določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 97/11).
4. OP4: Varujejo se gabariti, zunanja podoba in materiali gradnje Brumnove kapelice (EŠD 20046) na območju naselja Stara
Nova vas. V delu je opredeljeno ekološko pomembno območje Mura – Radmožanci. Varujeta se enoti kulturne dediščine v območju
Ključarovci pri Ljutomeru – Gomila (EŠD 1193) in Iljaševci – Kip sv. Frančiška Ksaverija (EŠD 20011).
6. OP6, OP7: območji vzhodno od nasipa: Opredeljeno ekološko pomembno območje Mura – Radmožanci.
7. OP12: Ključarovci pri Ljutomeru – Znamenje sv. Frančiška (EŠD 1212) se varuje v celoti.
8. OP25: Območje za rekreacijo: V območju ZS se dovoli postavitev servisnega objekta ali nadstreška ter drugih ureditev za
potrebe športnih površin ob vodi.
(2) Obronki Slovenskih goric:
1. OP16: območja odprtega prostora naselja Zasadi in zaselka na SZ Bučečovcev; Varuje se ekološko pomembno območje
Stanetinski in Kupetinski potok (ID 48500).
(3) Območja gozda med Mursko ravnijo in Ščavniško dolino:
1. OP17: Varujejo se arheološke plasti in morebitne še ohranjene, a na površini ne več vidne strukture naslednje enote kulturne dediščine: Dobrava – Rimski gomili (EŠD: 1181). Velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
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2. OP18: Območje gozda v okviru Nature 2000; Varuje se območje Natura 2000: SCI Boreci (SI3000147).
3. OP19: Varuje se enota kulturne dediščine Lukavci – Gomilno grobišče (EŠD1194), kjer velja varstveni režim, ki ga določa
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
(4) Območje Ščavniške doline:
1. OP20: območje severno od reke Ščavnice in Gajševskega jezera; Varuje se kulturni spomenik: Grabe pri Ljutomeru –
Slavičev Čebelnjak (EŠD 28646), kjer velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11).
Varuje se ekološko pomembno območje Stanetinski in Kupetinski potok (ID 48500). Vsi posegi na območju vodnega vira
Lukavci (vodovarstveno območje) morajo biti skladni s predpisi o varstvu vodnih virov na območju občine. Investitor mora za vsak
poseg v vodovarstveni pas predhodno pridobiti vodno dovoljenje.
2. OP21: območje Gajševskega jezera, njegovega vplivnega območja in območja južno od jezera z rtom in gozdom Lešče;
Varuje se Gajševsko jezero (evid. št. 7416; zool, ekos, bot; lokalni).
V območju EUP se dovoli plovba po jezeru za potrebe športnih dejavnosti in ureditve za obiskovalce, z gradnjo poti,
razgledišč, opazovalnic, postavitvijo ograj, klopi, okolju primerne urbane opreme, informacijskih in opozorilnih tabel ter ureditev vstopno – izstopnih mest za plovila. Predvidi se ureditev pomola in mostu preko jezera ter po potrebi povečanje otoka
jezera. Predvidi se izvedba brvi, pri čemer je mogoče uporabiti pilote in s tem zavarovati brežino jezera. V tematsko/učno
pot se praviloma vključi tudi enoto kulturne dediščine Gajševci – Utrjena kopa (EŠD 1182), kjer velja varstveni režim, ki ga
določa Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 97/11). Izvede se celotna inventarizacija območja. Točno lokacijo tematske (predvsem/delno orintološke) poti se določi
na terenu s predstavniki pristojnih služb za varstvo narave in strokovnjakov s področja raziskovanja ptic. Pri ureditvah v EUP
se upošteva naslednje pogoje:
– ureditve se dovolijo tako, da ne spreminjajo lastnosti ekosistema. Z dodatnimi ukrepi se zagotovi, da prisotnost obiskovalcev
ne bo vznemirjala živali. Obiskovalce se vodi le na za to določena mesta. Med tematsko/učno potjo in jezerom se ohranja pas
trstičevja, rogozovja in ustreznih lesnih vrst. Kjer je ločilni pas preozek, je mogoče dodatno zavarovanje in pridobitev primernega
habitata za rastline z nasutjem v zemljino v območje jezera. Pot se spelje mimo veliki dreves. Za pot se praviloma uporabi naravne
materiale, ki so prisotni v območju,
– območje namenjeno deskarjem na vzhodnem delu jezera se ne povečuje, predvidi se postavitev novega pomola, pri čemer
se odstrani obstoječe pomole,
– na ribolovnem območju se ohranjajo območja, poraščena s trstičjem,
– izlivni del Ščavnice se ne ureja, kosi se trava na brežinah, trstičje in rogozovje se ohranja kot habitat za ptiče in nevretenčarje,
– celotno območje nasipa, razen jugovzhodnega dela jezera (območje za deskarje in obiskovalce) se kosi enkrat letno, in
sicer po 1. avgustu,
– območje rta in gozda Lešče se predvidi kot mirna cona za ptice, pešpoti se v tem delu ne dovoli,
– na JZ delu jezera se predvidi utrditve in zavarovanje brežin s piloti,
– čas in način izgradnje mostu ter povečanje otoka na jezeru se prilagodi življenjskemu ciklu prisotnih živali.
3.11 Prostorski izvedbeni pogoji v območjih OPPN
118. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN)
(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer se zagotovi, da posamezen OPPN
vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da dinamika
priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev.
(2) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se pripravi strokovne podlage za
celotno območje OPPN, s katerimi se predvidijo celovite rešitve GJI za celotno območje.
(3) PNRP in poteki GJI na območju OPPN, ki so prikazani v grafičnih prikazih tega OPN, se v fazi priprave OPPN lahko
prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture.
Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah ugotovi utemeljena potreba po spremembi meje OPPN. Z vsakim
novim OPPN je dopustno prekriti in razveljaviti veljavni OPPN, ki ureja območje.
(4) Za vsa območja, na katerih je predvideno urejanje z OPPN, na katerih bodo predvidene za hrup občutljive površine
in za katere bo na osnovi ocene obremenjenosti s hrupom v OPN ugotovljeno, da bo zaradi načrtovane rabe potrebno predvideti dodatne protihrupen ukrepe, je potrebno v fazi OPPN izdelati oceno obremenjenosti s hrupom s predlogom protihrupnih
ukrepov.
(5) Na območju OPPN za stanovanjsko gradnjo se lahko določi, da je del ali celotno območje urejanja čisto stanovanjsko
območje v smislu predpisov o varstvu pred hrupom, če so pri načrtovanju upoštevani urbanistični, arhitekturni in tehnični ukrepi
varstva pred hrupom.
(6) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, se izdelajo strokovne podlage in predvidijo
prostorske rešitve na način, da prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev, cestnega in drugega infrastrukturnega omrežja ter
opremljenosti prostora z družbeno infrastrukturo in javnim prostorom v obstoječih naseljih, v katerih se načrtujejo.
(7) Določila tega člena odloka veljajo tudi za spremembe in dopolnitve veljavnih OPPN.
119. člen
(sprejeti izvedbeni akti občine)
(1) Na območjih veljavnih OPPN so v grafičnih prikazih tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNRP.
(2) Na območjih, za katera veljajo sprejeti OPPN, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo. V primerih, ko so območja ali deli
območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov s tem odlokom opredeljeni za pripravo OPPN, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
(3) Na območjih, ki se urejajo z veljavnim OPPN, so dopustni postopki spreminjanja in urejanja mej zemljiških parcel, ki so
skladni z določili veljavnega OPPN.
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(4) Sprejeti izvedbeni akti občine so:
NASELJE

EUP

OBJAVA

IME OPPN

Bučečovci

BU5

Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtnoposlovni coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06)

Obrtno poslovna cona
Bučečovci

Boreci

BO5, BO14

Odlok o ureditvenem načrtu – Glinokop Boreci (Uradni list RS,
št. 42/78, št. 84/01 – odlok o uskladitvi)

Glinokop Boreci

(5) Na območju EUP: BO5 in BO14 poleg določil iz prejšnjega odstavka velja še:
– za območje se pripravi nov podrobni prostorski načrt, v katerega se smiselno vključi veljavni prostorski akt (Odlok o ureditvenem načrtu – Glinokop Boreci, Uradni list RS, št. 42/78, št. 84/01 – odlok o uskladitvi). Pred sprejemom podrobnega prostorskega
načrta se izdela načrt upravljanja. Pri pripravi obeh se zagotovi sodelovanje ustreznih strokovnjakov ter strokovnih služb (biolog,
Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo gozdov ipd.);
– v načrtu upravljanja se podrobneje določi sanacija degradiranih območij in ohranitev naravovarstveno pomembnih območij.
Poseben poudarek se posveti odstranjevanju invazivnih vrst rastlin v območju, izboljšavi življenjskega prostora za Dristavičnega
spreletavca (Leucorrhinia pectoralis) in Črtastega medvedka, katerih habitat se ohranja v čim večji meri. Z načrtom naj se predvidi vzdrževanje ugodnega stanja življenjskih okolij ogroženih vrst v območju in habitatnih tipov. Zagotovi se postopne mozaične
premene ugodnih sukcesijskih mokriščnih stadijev v različnih delih glinokopa;
– načrt upravljanja naj vključuje tudi območja, ki ne ležijo v enoti urejanja BO5, so pa del območja Natura 2000 Boreci;
– območje se ne pogozduje, gozdni rob se ohranja v čim večji meri, po končanih posegih v prostor naj se gozdni rob ponovno
vzpostavi;
– varujejo se arheološke plasti in morebitne še ohranjene a na površini ne več vidne strukture naslednje enote kulturne dediščine: Kjučarovci pri Ljutomeru – Gomila (EŠD 1193). Za območje spomenika velja varstveni režim, ki ga določa Odlok o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 97/11);
– varuje se naravna vrednota Boreci – glinokop (evid. št. 7424; ekos, zool; državni pomen);
– pred nadaljnjo širitvijo glinokopa, izven območja s pridobljeno koncesijo in veljavnega okoljevarstvenega soglasja, je treba
izvesti omilitvene ukrepe. Natančni omilitveni ukrepi, njihova lokacija in vrsta se določijo po izvedenih potrebnih strokovnih raziskavah in pripravi podrobnega upravljavskega načrta. Upošteva se naslednje podrobne omilitvene ukrepe:
– zagotovi se nadomestne površine za izgubljene površine habitatnega tipa Ilirski hrastovi – belogabrovi gozdovi
(Erythronio_Carpinion) in vrsto Črtasti medvedek. Nadomeščanje naj se izvede v razmerju vsaj 1:3. Nadomeščanje se izvede
na območju Natura 2000 SAC Boreci z izboljšavo obstoječih gozdnih površin na tak način, da bo vzpostavljen cilj HT (odstranjevanje smreke, zmanjšanje deleža rdečega bora, odstranjevanje tujerodnih vrst, predvsem robinije ter ciljno pogozdovanje
z vrstama dob in beli gaber. Nadomeščanje izven območij Natura 2000 je možno le ob prevladi drugega javnega interesa
nad interesom ohranjanja narave. Pri izvajanju omilitvenih ukrepov za izboljšavo gozda se najprej izberejo vsa območja,
kjer je gozd najslabše zasnove in pretrganega sklepa, nato območja slabše zasnove. Izboljšave na območju gozdov dobre
in odločne zasnove ne štejejo v kvoto nadomeščanja izgubljenih površin gozdov. Zadnje stanje gozda se pri določevanju
omilitvenih ukrepov pridobi od pristojnega zavoda za gozdove,
– starejši opuščeni deli glinokopa se opredelijo kot sekundarni biotop, ki se nameni izključno ohranjanju ogroženih
živalskih in rastlinskih vrst. Klasična sanacija izkoriščenih delov glinokopa z zasipavanjem in zasaditvijo dreves ni dopustna.
Vključevanje območja v okvir ribiškega upravljanja, izvedba ribiških stojišč, vnos rib in podobno ni dopustno,
– kakršnokoli spreminjanje hidroloških, vegetacijskih ali drugih razmer, ki bi poslabšalo življenjske razmere za preživetje
ogroženih vrst na območju glinokopov, ki so napolnjeni z vodo ni dopustno, izjema so posegi, ki bi izboljšali stanje življenjskih
okolij na območju in za katere se pridobi soglasje pristojne službe za varstvo narave,
– na območjih ureditve novih nadomestnih življenjskih okolij je pomembna čim bolj bogata strukturiranost obale s
polotoki, globljimi in plitvejšimi kanali ter položnimi bregovi, ki nudijo možnost za razrast močvirskih rastlinskih združb
na čim večji površini,
– za razširjeno območje izkoriščanja se izdela natančen načrt ureditve in izrabe, v katerem se predvidi tudi odlagališča
zgornjega, odpadnega sloja zemlje, globino izkopa, dovozne in odvozne poti gospodarskih vozil ter gradbene mehanizacije;
– pri pripravi upravljavskega načrta se upošteva naslednja izhodišča:
– v območju se izvede splošni odonatološki popis ter ocena stanja populacij ogroženih in zavarovanih vrst kačjih pastirjev. Terenski del se opravi med koncem aprila in sredino septembra,
– opredeli se trenutni varstveni status populacije Dristavičnega spreletavca, definira se prostorske ukrepe za izboljšanje
stanja vrste, ustrezno se uredijo vodne površine,
– definira se prostorske ukrepe za izboljšanje stanja vodnih in močvirskih življenjskih okolij na celotnem območju,
– pripravi se načrt upravljanja in predlog monitoringa favne in stanja bivališč za območje opuščenih delov glinokopa za
obdobje 5 let;
– po eksploataciji se v območju širitve glinokopa ponovno zasadi kvalifikacijski habitatni tip, za kar se odstranjeni humus
primerno uskladišči in prenese za namen ponovne pogozditve.
120. člen
(splošni pogoji v območjih, ki se urejajo z OPPN)
(1) Na območjih, ki se urejajo z veljavnim OPPN, so dopustni postopki spreminjanja in urejanja mej zemljiških parcel, ki so
skladni z določili veljavnega OPPN.
(2) Na območjih, ki se urejajo s predvidenim OPPN, so do uveljavitve dopustne nove izmere, obodne parcelacije in geodetski
postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov in naprav GJI.
(3) Na območjih, za katera ta odlok do uveljavitve predvidenega OPPN dovoljujejo gradnje objektov, so dopustni geodetski
postopki zaradi določanja gradbene parcele in pridobitve uporabnega dovoljenja. Dopustne so tudi obodne parcelacije po meji
EUP, v kateri so dopustne gradnje do uveljavitve OPPN, določene s tem odlokom.
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(4) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred njegovim sprejetjem, na obstoječih
parcelah dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije, dozidave obstoječih objektov,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe na obstoječih gradbenih parcelah, postavitev začasnih
objektov in ograj,
– odstranitve obstoječih objektov,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN,
– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja.
121. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN in državnih prostorskih načrtov, ki niso grafično prikazani s tem odlokom)
(1) OPPN, ki s tem odlokom niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, za
načrtovanje in rekonstrukcijo GJI, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; za urejanje površin,
namenjenih javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih
nesreč, če so skladni s strateškim delom tega odloka.
(2) Kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se lahko izdela OPPN, kjer tak prostorski akt s tem odlokom še ni
predviden:
– gradnja GJI s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti ter objekti GJI, ki obsegajo več kot 0,5 ha ureditev, razen v primerih,
ko gre za kompleksno gradnjo manjšega obsega, ki je kot taka opredeljena s tem odlokom,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki niso namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb,
– graditev objektov, katerih dimenzije in oblikovanje ter vrsta PNRP bi zaradi prilagajanja posebnim zahtevam za energetsko
varčno gradnjo, rabo alternativnih virov energije, delovanje ali prezentacijo posebnih dejavnosti in podobno bistveno odstopale
od PIP, določenih s tem odlokom,
– prenova ali delna prenova naselja, predvsem na območjih naselji s tradicionalno tipologijo objektov in številnimi enotami
kulturne dediščine,
– sanacija razpršene poselitve in razpršene gradnje ter sanacija drugih razvrednotenih območij,
– izkoriščanje mineralnih surovin,
– prostorske ureditve v naseljih in zunaj naselij na območjih, pomembnih za prepoznavnost občine,
– prostorske ureditve, za katere je skladno s predpisi o varstvu okolja potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.
122. člen
(podrobna merila v novih območjih OPPN)
(1) Križevci pri Ljutomeru:
KR5, KR6: Novo stanovanjsko naselje Križevci; Območji se urejata z občinskim podrobnim prostorskim načrtom bodisi
v okviru enega ali dveh aktov, ki pa morata v povezavi s sosednjimi območji tvoriti smiselno prostorsko funkcionalno celoto.
Območji se namenita se za stanovanjsko gradnjo v povezavi s storitvenimi dejavnostmi, ki sodijo v mirno stanovanjsko okolje.
Predvidi se prostostoječo gradnjo, lahko tudi vrstne hiše (hiše v nizu), dvojčke ipd. Pozidava naj sledi morfološkim značilnostim stavbnega tkiva predvsem v smislu orientacije objektov ter višinskih gabaritov. Odstopanja od obstoječe geometrije se
dovolijo le za potrebe pasivne gradnje. V stičnih območjih z obstoječimi objekti naselja na SZ in SV robu območja KR5 in v
območju KR6, ki se ga lahko načrtuje tudi kot samostojen prostorski akt, se predvidi zelene bariere ali skupne javne zelene
površine za potrebe naselja. V celotnem območju se zagotovi parkovne, športne in druge zelene površine, ki zajemajo najmanj 15% območja.
4. KONČNE DOLOČBE
123. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Križevci:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci, dopolnjenega v letih
1987, 1992, 1996, 1999, 2000, 2001 in 2004 (Uradni list RS, št. 15/99, 57/99, 69/00, 82/01 in 85/04),
2. prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Križevci:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, Uradni list RS,
št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 15/99, 44/99, 84/01, 50/07, 80/12 in 11/15).
124. člen
(nadaljevanje veljavnosti prostorskih aktov)
(1) Po uveljavitvi tega odloka ostanejo v veljavi in se še naprej uporabljajo:
1. državni prostorski akti:
– Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas
(Uradni list RS, št. 93/01),
– Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni
list RS, št. 63/99),
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš (Uradni list
RS, št. 51/09),
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– Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
(Uradni list RS, št. 79/04, 33/07 – ZPNačrt), ki so opredeljeni v naslednjih EUP-jih:
EUP

OBJAVA

IME OPPN

DPN 1

Uradni list RS, št. 93/01

Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovenskomadžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas

DPN 4

Uradni list RS, št. 63/99

Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovenskomadžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci

DPN10, DPN11,
DPN12, DPN13

Uradni list RS, št. 93/01
Uradni list RS, št. 63/99

Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovenskomadžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas in
Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovenskomadžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci

DPN 2, DPN 3

Uradni list RS, št. 79/04,
33/07 – ZPNačrt,
Uradni list RS, št. 63/99

– Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi in

DPN 6, DPN 7,
DPN 8, DPN 9

Uradni list RS, št. 79/04,
33/07 – ZPNačrt

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi

DPN 5

Uradni list RS, št. 51/09

Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo
železniške proge Pragersko–Hodoš

– Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovenskomadžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci

2. občinski prostorski akti:
– Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovci (Uradni list RS, št. 49/06, 93/14),
– Odlok o ureditvenem načrtu – Glinokop Boreci (Uradni list RS, št. 42/87, št. 84/01 – odlok o uskladitvi).
(2) Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski načrti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo. V primerih, ko so območja
ali deli območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov s tem odlokom opredeljeni za pripravo občinskih podrobnih prostorskih
načrtov, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
125. člen
(odstopanja od PIP)
(1) Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih zakonito zgrajenih objektih. Pri rekonstrukciji,
dograditvi ali spremembi namembnosti obstoječega zakonito zgrajenega objekta, so odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom,
dopustna, če:
– so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s PIP tega odloka,
– se uporabna površina ne povečuje za več kot 30%, bi prilagajanje PIP, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno
visoke stroške konstrukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upoštevanja PIP poslabšal dosežene kakovosti v soseščini objekta.
(2) Dopustno je odstopanje od določb tega odloka pri oblikovanju zahtevnejših objektov, namenjenih trgovskim, oskrbnim,
storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim, katerim
je lahko dodano tudi bivanje, tako da oblika teh objektov poudarja ali kakovostno nadgrajuje obstoječe arhitekturne in urbanistične
značilnosti naselja ali dela naselja ter upošteva tehnične zahteve pri posameznih dejavnostih. Sprejemljivost odstopanja oblikovanja in postavitve teh objektov v prostor po predloženi idejni zasnovi potrdi pristojni organ občine po lastni strokovni presoji ali po
predhodnem mnenju za izbor imenovane strokovne komisije.
126. člen
(objekti zgrajeni brez upravnih dovoljenj)
(1) Na območju občine so gradnje, izvedene pred uveljavitvijo tega prostorskega akta, brez ustreznih dovoljenj s področja
graditve objektov, dopustne skladno z določbami tega odloka.
(2) V primeru neskladnosti izvedene gradnje z določbami tega odloka mora dovoljenje za že izvedeno gradnjo navesti vse
neskladnosti, ki jih je potrebno odpraviti, da bo gradnja usklajena z določili tega odloka.
(3) V primeru neskladnosti izvedene gradnje s podrobnejšimi PIP za istovrstne objekte, se lahko zanje pridobi gradbeno
dovoljenje, če je s sanacijskimi ukrepi zagotovljena integracija stavbe v dani kulturno-krajinski in stavbarski kontekst. Sanacijski
ukrepi za integracijo objekta v dani kulturno-krajinski in stavbarski kontekst morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji.
(4) Če se v postopku projektiranja in določanja sanacijskih ukrepov iz prejšnjega odstavka ugotovi, da bi bila nujna izvedba
obsežnih konstrukcijskih sprememb, ki bi bile nesorazmerne glede na relativno majhno odstopanje od podrobnejših PIP, so dopustne tolerance do 20% glede pogojev o razmerju stranic objekta, naklonu strehe, maksimalni tlorisni površini frčad, višini kolenčnega
zidu, razliki med slemenom osnovne stavbe in slemeni prizidkov in nadstreškov, odmikih in tlorisnem gabaritu.
(5) Projektna dokumentacija za objekte iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora vključevati posebna merila sanacije
in integracije stavbe v okolje, vključno s podrobnimi strokovnimi utemeljitvami – tako po merilih prostorskega konteksta kot tudi
avtohtonega stavbarstva v območju. Posebna merila sanacije in integracije stavbe v okolje naj obsegajo vsaj prilagoditve volumnov
in odstranitev v krajini izstopajočih posebnih stavbarskih elementov ter ukrepe sanacije obstoječega stanja v skladu z določbami
PIP, kot jih določa ta odlok.
127. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
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128. člen
(nejasnost določb)

(1) V primeru nejasnosti določb tega odloka se pri izdaji dovoljenja za gradnjo poleg določil odloka upošteva mnenje Občinskega sveta Občine Križevci.
129. člen
(dostopnost prostorskega akta)
(1) OPN Občine Križevci je izdelan v digitalni in analogni obliki. Analogen izvod je v času uradnih ur na vpogled javnosti na
sedežu Občine Križevci.
(2) OPN je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Križevci.
(3) Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti, inšpekcijski službi in ministrstvu, pristojnem za prostor.
130. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja ministrstvo, pristojno za prostor, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor.
131. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-01-7/2015-54
Križevci, dne 8. oktobra 2015
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.
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da

da

da

da

da

grajeno igralo na otroškem igrišču

da

da

drog
grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in
zelenicah

da

da

da

da

da

da

da3 da3

da

3

da

da

da

objekt za razsvetljavo

sanitarna enota

grajena urbana oprema
telefonska govorilnica

da

da

da

manjši zimski vrt, vetrolov

da

da

da

letna kuhinja

da

da

da

lopa, uta, nadstrešek

da

da

da

da

Št.

POMOŽNI OBJEKTI V JAVNI RABI

da

da

senčnica

MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV
OBSTOJEČE POZIDAVE

da

da

zimski vrt

da

ne

SK

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1,
GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1,
KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16, LO17, LO18,
LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

ne

SS

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

ne

SB

LU2, LU3

ne

A
BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5,
BEP6, BU2, BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5,
GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5,
GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4,
LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12,
LO13, LO14, LO15, LU4, LU6, LU9, LU10, LU11,
LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3,
VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne

CU

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

ne

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1, VUV2

ne

IG

BU5, BU6, BU8, IL2

ne

IP

BO4, LU8

da

IK

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
da

BT

LO24

da

ZS

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

da

ZD

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

da

ZK

KR1

da

ZP

KR1

da

PC
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2,
OP3, OP4, OP15, OP16, OP17, OP22, OP23,
OP28

da

PŽ

ŽEL 1, ŽEL2

da

PO

KR1, LU1

da

O

KL5, KL6, LU7

da

K1/K2*
BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3,
KO4, LO6, LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP9, OP10, OP11,
OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18, OP20,
OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP17, OP28

da

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13,
BO14, GR9, IL7, LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,OP28

garaža

VI

VC

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15,
OP20, OP21, OP22, OP25

drvarnica

MAJHNA STAVBA

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

PODROBNA NAMENSKA RABA

OP20, OP21

Priloga 1 a - Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
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OGRAJA

PODPORNI ZID

MALA KOMUNALNA ČISTLNA NAPRAVA

NEPRETOČNA GREZNICA

REZERVOAR

VODNJAK, VODOMET

PRIKLJUČEK NA OBJEKTE
GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE

SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE

KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA
POT IN PODOBNE
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da

ne

ne

pomožni cestni objekti: cestni silos

da

da

pomožni cestni objekti: objekt za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt
javne razsvetljave

da

ne

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1,
GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1,
KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16, LO17, LO18,
LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

da

ne

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

da

ne

LU2, LU3

da

ne

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5,
BEP6, BU2, BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5,
GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5,
GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4,
LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12,
LO13, LO14, LO15, LU4, LU6, LU9, LU10, LU11,
LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3,
VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

da

da

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

da

da

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1, VUV2

da

da

BU5, BU6, BU8, IL2

da

da

BO4, LU8

da

da

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

da

ne

IK

da

BT

LO24

IP

da

ZS

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

IG

da

ZD

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

C

da

ZK

KR1

CU

da

ZP

KR1

da

PC

BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2,
OP3, OP4, OP15, OP16, OP17, OP22, OP23,
OP28

Št.

da

PŽ

ŽEL 1, ŽEL2
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da

PO

KR1, LU1

A

da

O

KL5, KL6, LU7

SB

da

K1/K2*

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3,
KO4, LO6, LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP9, OP10, OP11,
OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18, OP20,
OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP17, OP28

SS

kapelica (edikula)

VI

VC

G*

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13,
BO14, GR9, IL7, LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,OP28

SK

grajen gostinski vrt

PODROBNA NAMENSKA RABA

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15,
OP20, OP21, OP22, OP25
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ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

perutninska farma

staja

kobilarna

čebelnjak

ribogojnica

da

ne

da

OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE

da

ne

da

okrasni bazen

da

da

da

grajen ribnik

da

da

da

bazen za gašenje

da

svinjak

da

bazen za kopanje

da

hlev

da

vodni zbiralnik

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

da

ne

ne

da

ne

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

ne

ne

da

ne

ne

da

ne

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

da

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

ne

ne

ne

da6

da6

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

10

ne

da

da

ne

da

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

ne

da
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ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

Št.

OBJEKT ZA REJO ŽIVALI

da

grajen namakalni sistem s črpališčem

da

da

ne

da

da

ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM

ne

da

da

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1,
GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1,
KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16, LO17, LO18,
LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

ne

da

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

ne

da

LU2, LU3

ne

da

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5,
BEP6, BU2, BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5,
GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5,
GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4,
LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12,
LO13, LO14, LO15, LU4, LU6, LU9, LU10, LU11,
LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3,
VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne

da

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

ne

da

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1, VUV2

ne

da

BU5, BU6, BU8, IL2

ne

da

BO4, LU8

ne

da

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

POMOL

da

IK

da

BT

LO24

IP

da

ZS

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

IG

da

ZD

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

C

da

ZK

KR1

CU

da

ZP

KR1

A

da

PC

BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2,
OP3, OP4, OP15, OP16, OP17, OP22, OP23,
OP28

SB

zajem pitne in tehnološke vode

PŽ

ŽEL 1, ŽEL2

SS

grejeno zajetje na tekoči vodi

PO

KR1, LU1

SK

VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA
AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

O

KL5, KL6, LU7

da

K1/K2*

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3,
KO4, LO6, LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP9, OP10, OP11,
OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18, OP20,
OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP17, OP28

ne

VI

VC

G*

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13,
BO14, GR9, IL7, LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,OP28

PODROBNA NAMENSKA RABA

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15,
OP20, OP21, OP22, OP25
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Stran

9097

da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne

ne
ne
ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da

da

da

da

da

da

da

grajeni rastlinjak

silos

skedenj

senik
kašča

gnojišče, kompostarna za gnojevko
koruznjak

klet, vinska klet

pokrita skladišča za lesena goriva

zbiral. 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

grajena gozdna prometnica

OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN
DOPOLNILNO DEJAVNOST
ne

da

da

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

da
da

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

ne

da
da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
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ne
ne

da

ne

da

ne

ne

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1,
GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1,
KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16, LO17, LO18,
LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

ne

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

ne

SB

LU2, LU3

ne

A
BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5,
BEP6, BU2, BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5,
GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5,
GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4,
LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12,
LO13, LO14, LO15, LU4, LU6, LU9, LU10, LU11,
LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3,
VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne

CU

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

ne

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1, VUV2

ne

IG

BU5, BU6, BU8, IL2

da

IP

BO4, LU8
da

IK

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

da

BT

LO24

da

ZS

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

ne

ZD

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

ne

ZK

KR1

da

ZP

KR1

da

PC
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2,
OP3, OP4, OP15, OP16, OP17, OP22, OP23,
OP28

ne

PŽ

ŽEL 1, ŽEL2

da

PO

KR1, LU1

da

O

KL5, KL6, LU7

da

K1/K2*
BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3,
KO4, LO6, LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP9, OP10, OP11,
OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18, OP20,
OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP17, OP28

kozolec

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13,
BO14, GR9, IL7, LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,OP28

SS

Št.

kmečka lopa
pastirski stan

VI

VC

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15,
OP20, OP21, OP22, OP25

SK

9098 /

POMOŽNI KMETIJSKO - GOZDARSKI
OBJEKT

PODROBNA NAMENSKA RABA

OP20, OP21
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da

da

ne

da

ne

vadbeni prostor

vadbeni bunker

vadišče na prostem

vojaško strelišče

zaklonilnik

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

da

ne

da

ne

da

da

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

ne

da

ne

da

da

ne

ne

ne

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

da

da
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ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

da

da

da

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1, VUV2

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5,
BEP6, BU2, BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5,
GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5,
GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4,
LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12,
LO13, LO14, LO15, LU4, LU6, LU9, LU10, LU11,
LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3,
VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

LU2, LU3

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1,
GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1,
KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16, LO17, LO18,
LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

Št.

plezalni objekt

ne

ne

zaklon

ne

POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI
OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA
SMUČIŠČU

POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI
OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI
OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA
OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV

da

ekološki otok

da

da

ZS

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

BT

da

ZD

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

IK

da

ZK

KR1

IP

da

ZP

KR1

IG

da

PC

BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2,
OP3, OP4, OP15, OP16, OP17, OP22, OP23,
OP28

C

da

PŽ

ŽEL 1, ŽEL2

CU

da

PO

KR1, LU1

A

da

O

KL5, KL6, LU7

SB

da

K1/K2*

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3,
KO4, LO6, LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP9, OP10, OP11,
OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18, OP20,
OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP17, OP28

SS

črpališče

VI

VC

G*

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13,
BO14, GR9, IL7, LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,OP28

SK

pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt revizijski in drugi jašek, hidrant, grajeni oljni
lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica,
prečrpovalna postaja ter merilna in
regualcijska postaja

POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

PODROBNA NAMENSKA RABA

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15,
OP20, OP21, OP22, OP25
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da

da

da

da

da

da

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

ZAČASNI OBJEKTI**:

Legenda:

1

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

dopustno ob pogoju, da gre za obstoječe vodno telo (mlaka, močvirje ipd),
na gradbenih parcelah k objektom razpršene gradnje je dopustna tudi gradnja NO in EO, pri čemer je dopustna gradnja tistih NO in EO, ki so dopustni na
površini PNRP z enakim namenom, kot je ugotovljeni namen obstoječih objektov na gradbeni parceli razpršene gradnje.

**

*

da

začasni objekti so definirani v odloku

dopustno v okviru EUP: OP21, na območju Gajševskega jezera

9

da

da

da

da

da

da

ne

ne

ne

da

da

ne

ne

ne

da

da

82 / 3. 11. 2015

da8

da

10

dopustna je le postavitev premičnega čebelnjaka

da6

dopustna je postavitev ograj na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo določeno kot pripadajoče stavbno zemljišče k objektu.
dopustni objekti kot dopolnitev obstoječe pozidave in sicer le na zemljišlu, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno
dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče.

gradnja NO in EO dovoljena ob rekonstrukciji cest

da5

da

da

da

da

da

7

postavitev montažnih sanitarnih enot se dovoli le ob uporabi kemičnih stranišč ali ob urejenem odvajanju iz stranišč v javno kanalizacijo.

dopustno le v okviru agromelioracij

ne

da

da

da

da

da³

dopustna je le gradnja naslednjih objektov: zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik

dopustni vsi, razen priključka na cesto, ki je dopustne le ob rekonstrukciji lokalnih cest

da

da

da

da

da

da4

da²

da

da

da

da

da

da

da

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1,
GA6, GR1, IL1, IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1,
KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16, LO17, LO18,
LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

ne

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

ne

SB

LU2, LU3

ne

A
BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5,
BEP6, BU2, BU3, BU4, DO2, DO3, DO4, DO5,
GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3, GR4, GR5,
GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4,
LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12,
LO13, LO14, LO15, LU4, LU6, LU9, LU10, LU11,
LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5, SNV7, VUV3,
VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

da

CU

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

da

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18,
LO19, LU1, VUV2

da

IG

BU5, BU6, BU8, IL2

da

IP

BO4, LU8

da

IK

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

da

BT

LO24

da

ZS

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
da

ZD

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

da

ZK

KR1

da

ZP

KR1

da

PC
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2,
OP3, OP4, OP15, OP16, OP17, OP22, OP23,
OP28

da

PŽ

ŽEL 1, ŽEL2

da

PO

KR1, LU1

da

O

KL5, KL6, LU7

da

K1/K2*
BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3,
KO4, LO6, LO12, LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1,
OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP9, OP10, OP11,
OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18, OP20,
OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP17, OP28

SS

Št.

da

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13,
BO14, GR9, IL7, LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP15, OP16, OP17, OP18, OP19,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,OP28

SK

9100 /

da

VI

VC

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15,
OP20, OP21, OP22, OP25

PODROBNA NAMENSKA RABA

OP20, OP21

Priloga 1 a - Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

Stran
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1

121

113

112

111

Gostinske stavbe

da

Stanovanjske stavbe za druge
11302 posebne družbene skupine

Nestanovanjske stavbe

da

Stanovanjske stavbe z
11301 oskrbovanimi stanovanji

Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine

da da

da da

da da

Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine

da da

ne

da ne

da

da

1122 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe

Večstanovanjske stavbe

Enostanovanjske stavbe

Enostanovanjske stavbe

SS SB

1121 11210 Dvostanovanjske stavbe

1110 11100

STAVBE

Stanovanjske stavbe

IME OBJEKTA
dodatna delitev

SK

ne

ne

ne

ne

da

da da

da da

da da

da da

da da

C

CU

A

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne ne ne ne

ne ne ne da

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne da1 da1 ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

VC/VI

G*

K1/K2*

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

Št.

12

11

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

PODROBNA NAMENSKA
RABA

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1
BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1
LU2, LU3

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2
BU5, BU6, BU8, IL2
BO4, LU8
BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
LO24
BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1
KR1
KR1
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28
ŽEL 1, ŽEL2
KR1, LU1
KL5, KL6, LU7

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

9101

IME OBJEKTA

da da
ne ne
da ne

da
ne
da

12303 Bencinski servisi

da da

12302 Sejemske dvorane, razstavišča

da

12301 Trgovske stavbe

Trgovske stavbe in stavbe za
storitvene dejavnosti

Druge upravne in pisarniške stavbe

da da

da

12203

da da

da

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

da da

12201 Stavbe javne uprave

Poslovne in upravne stavbe

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

da

ne

da

da

ne

ne

da

da

da da

ne ne

da da

da da

da da

da da

da da

da da

da da

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

da

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

da da ne ne

da da ne ne

da da ne ne

da da ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne da

da da ne da

ne ne ne da

KR1

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne da ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28
ne

VC/VI

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

K1/K2*
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123 1230

122 1220

da

da da

Druge gostinske stavbe za
1212 12120 kratkotrajno nastanitev

da da

da

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

da

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

12112 Gostilne, restavracije in točilnice

LU2, LU3

Hotelske in podobne stavbe za
12111 kratkotrajno nastanitev

KR1

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

Št.

Hotelske in podobne gostinske
stavbe

dodatna delitev

CU

9102 /

1211

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2

A
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28

SS SB

ŽEL 1, ŽEL2

SK

KR1, LU1

PODROBNA NAMENSKA
RABA
BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

KL5, KL6, LU7

Stran

Uradni list Republike Slovenije

126

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

+2 +2

+2

1252 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča

da da
da da

da
da

1261 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

1262 12620 Muzeji in knjižnice

Stavbe splošnega družbenega
pomena

+2 ne

da da

+2

+1 +1

+1

da da

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

da

da

LU2, LU3

1251 12510 Industrijske stavbe

Industrijske stavbe in skladišča

1242 12420 Garažne stavbe

1241 12410

Postaje, terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij
ter z njimi povezane stavbe

Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih
komunikacij

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

+1

da da

da da

+2 +2

+2 +2

da da

+1 da

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

ne ne ne da

ne ne ne da

da da da ne

da da da ne

da da da da

da da ne ne

da da ne ne

KR1

KR1

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne da ne

ne ne da ne

ne ne ne ne

BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28
ne

VC/VI

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

K1/K2*
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da

da

+2

+2

ne

da da

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

da

CU

Št.

125

124

IME OBJEKTA

dodatna delitev

Stavbe za druge storitvene
12304 dejavnosti

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2

A

ŽEL 1, ŽEL2

SS SB

KR1, LU1

SK

KL5, KL6, LU7

PODROBNA NAMENSKA
RABA
BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
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Stran

9103

127

da da

da
da

12713 Stavbe za spravilo pridelka

Druge nestanovanjske kmetijske
12714 stavbe

da
ne

Stavbe za opravljanje verskih
12721 obredov

Pokopališke stavbe in spremljajoči
12722 objekti

Obredne stavbe

da da

da

12712 Stavbe za rejo živali

ne ne

da da

da da

da ne

da

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

Nestanovanjske kmetijske stavbe

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne

da

da

da

da

da

da

da

ne ne

da da

da da

da da

ne da

ne da

da da

da da

da da

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

da

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne da da ne

ne da da ne

ne da da ne

ne da da ne

ne ne ne da

ne ne ne da

ne ne ne da

KR1

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

ne ne da ne

ne ne da ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

+8 ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne

ne

ne

ne

da

da

da6
da6

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28
ne

VC/VI

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

K1/K2*
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1272

1271

da da

da

1265 12650 Stavbe za šport

Druge nestanovanjske stavbe

da da

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

da da

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

da

LU2, LU3

da

KR1

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

Št.

1264 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

IME OBJEKTA

dodatna delitev

CU

9104 /

Stavbe za izobraževanje in
1263 12630 znanstvenoraziskovalno delo

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2

A
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28

SS SB

ŽEL 1, ŽEL2

SK

KR1, LU1

PODROBNA NAMENSKA
RABA
BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

KL5, KL6, LU7

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2
21

213

212

211

ne

Letališke steze

ne

2122 21220 Mestne železniške proge

da

2121 21210 Glavne in regionalne železnice

Železniške proge

Lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane ceste in gozdne
2112 21120 ceste

Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste
2111 21110 in regionalne ceste

Ceste

Objekti transportne
infrastrukture

+3

Druge nestanovanjske stavbe, ki
1274 12740 niso uvrščene drugje

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

da

IME OBJEKTA
dodatna delitev

SK

Kulturna dediščina, ki se ne
1273 12730 uporablja v druge namene

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

PODROBNA NAMENSKA
RABA

ne ne

ne ne

da da

+4 +4 +4

+3 +3

da da

SS SB

ne

ne

da

+3

ne

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne ne ne ne

da da da da

+3 +3 +3 +9

da da da da

ne ne ne ne ne ne ne ne

da da ne ne

da da da da

+3 +3 +3 +3

da ne da da

ne
ne ne ne

+4 +4 +4 ne

da da da da

+4 +4 +4 +4

ne ne ne ne

ne ne ne ne

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

+4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4

ne

ne ne

da da

+4 +4

+9 +9

da da

A

da

C

CU

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

ne

ne

da2

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

+4

82 / 3. 11. 2015 /

da

da

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

Št.

da

+4

ne

ne

K1/K2*

ne

VC/VI

G*

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1
BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1
LU2, LU3

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2
BU5, BU6, BU8, IL2
BO4, LU8
BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
LO24
BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1
KR1
KR1
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28
ŽEL 1, ŽEL2
KR1, LU1
KL5, KL6, LU7

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Uradni list Republike Slovenije

Stran

9105

ne ne

ne
ne
da

Jezovi, vodne pregrade in drugi
2152 21520 vodni objekti

Sistemi za namakanje in
2153 21530 osuševanje, akvadukti
da da

ne ne

da da

da

da da

da
da da

da ne

da
da

2141 21410 Mostovi in viadukti
2142 21420 Predori in podhodi

Mostovi, viadukti, predori in
podhodi

da

ne

ne

da

da

da

da

da

da

da da

ne ne

ne ne

da

da

da da

da da

ne ne

da da

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

+5

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

ne

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

da da da da

da da da da

ne ne ne ne

da da da da

KR1

da da da da

ne ne ne ne

ne ne ne ne

da da da da

ne ne ne ne

ne ne ne ne

da da da da da da da da

da da da da da da da da

da da da da

da da da da

ne ne ne ne

da da da da

da da ne

da da ne

da da da da

ne ne ne ne

ne ne ne ne

da

da

da da da da

da da da da

ne ne ne ne

da da da da

da8

da3

da

ne

ne

da

da7

ne

da

da
da7

da
da7

ne

da7

ne

da

da

da

da

ne

ne

da

da

ne

ne

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28
ne

VC/VI

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

K1/K2*

82 / 3. 11. 2015

21421 Predori
21422 Podhodi
Pristanišča, plovne poti,
pregrade in jezovi ter drugi vodni
215
objekti
2151 21510 Pristanišča in plovne poti

214

+5 +5

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

ne ne

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

+5

LU2, LU3

ne

KR1

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

Št.

Letališke steze
21301 Letališke steze in ploščadi
21302 Letalski radio – navigacijski objekti

IME OBJEKTA

dodatna delitev

CU

9106 /

2130

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2

A
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28

SS SB

ŽEL 1, ŽEL2

SK

KR1, LU1

PODROBNA NAMENSKA
RABA
BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

KL5, KL6, LU7

Stran

Uradni list Republike Slovenije

22

221

da

da

da

Objekti za črpanje, filtriranje in
22122 zajem vode

Daljinski (prenosni)
2214 22140 elektroenergetski vodi

da

22121 Daljinski vodovodi

Daljinski vodovodi

da

SK

da

da

da

da

da

da da

da da

da da

da da

da da

C

CU

A

da da

da da

da da da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da

da da da

da

da

da da da da

da da da da

da da da da

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

VC/VI

G*

K1/K2*

82 / 3. 11. 2015 /

da da

da da

da da

da da

da da

SS SB

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

Št.

Daljinska (hrbtenična)
2213 22130 komunikacijska omrežja

2212

Daljinski cevovodi, daljinska
(hrbtenična) komunikacijska
omrežja in daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi

Cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi

IME OBJEKTA
dodatna delitev

2211 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

PODROBNA NAMENSKA
RABA

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1
BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1
LU2, LU3

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2
BU5, BU6, BU8, IL2
BO4, LU8
BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
LO24
BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1
KR1
KR1
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28
ŽEL 1, ŽEL2
KR1, LU1
KL5, KL6, LU7

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Uradni list Republike Slovenije

Stran

9107

222

2223
Cevovodi za odpadno vodo

22231 Cevovodi za odpadno vodo
22232 Čistilne naprave
da da

da da

da

da

da da

da da

da

da da

da

da

da da

da

da

da

da

da

da

da da

da da

da da

da da

da da

da da

C

CU

A

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

da da da da

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

da

da

da

da

da

da

da

ne

da

da

da

da

da

da4

da

da

da

da

VC/VI

G*

K1/K2*
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Lokalni cevovodi za toplo vodo,
22222 paro in stisnjen zrak
22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti

da

SS SB

Št.

Lokalni cevovodi za toplo vodo,
22221 paro in stisnjen zrak

Lokalni cevovodi, lokalni
(distribucijski) alektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja

IME OBJEKTA
dodatna delitev

SK

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

9108 /

2221 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi
2222
Lokalni vodovodi

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

PODROBNA NAMENSKA
RABA

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1
BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1
LU2, LU3

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2
BU5, BU6, BU8, IL2
BO4, LU8
BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
LO24
BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1
KR1
KR1
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28
ŽEL 1, ŽEL2
KR1, LU1
KL5, KL6, LU7

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Stran

Uradni list Republike Slovenije

24

23
231

ne
ne ne

ne ne

ne

Drugi kompleksni industrijski
2304 23040 objekti, ki niso uvrščeni drugje

Drugi gradbeni inženirski
objekti

ne ne

ne ne

+6 +6

SS SB

ne

ne

+6

SK

ne

ne

ne

ne

+6

ne ne

ne ne

ne ne

ne ne

da da

C

CU

A

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

da da ne ne

da ne ne ne

da da da ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

da +6 +6 +6 +6 +6

ne da ne ne

da da

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

+6

ne ne ne ne

da da da

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

ne

ne

da4

ne

ne

ne

ne

ne

VC/VI

G*

K1/K2*

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

Št.

Elektrarne in drugi energetski
2302 23020 objekt
2303 23030 Objekti kemične industrije

Objekti za pridobivanje in
2301 23010 izkoriščanje mineralnih surovin

Industrijski gradbeni kompleksi

Industrijski gradbeni kompleksi

IME OBJEKTA
dodatna delitev

Lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska
2224 22240 omrežja

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

PODROBNA NAMENSKA
RABA

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1
BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1
LU2, LU3

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2
BU5, BU6, BU8, IL2
BO4, LU8
BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
LO24
BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1
KR1
KR1
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28
ŽEL 1, ŽEL2
KR1, LU1
KL5, KL6, LU7

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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2420

2412

da

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

ne
ne

24204 Pokopališča

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
24205 niso uvrščeni drugje
ne ne

ne ne

ne ne
ne ne

ne
ne

da da

ne ne

+7 +7

LU2, LU3

Drugi gradbeni inženirski objekti
24201 Obrambni objekti
24203 Objekti za ravnanje z odpadki

Drugi gradbeni inženirski objekti

ne

Drugi gradbeni inženirski objekti za
24122 šport, rekreacijo in prosti čas

+7

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

Marine s pripadajočimi pristaniškimi
24121 napravami

Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas

2411 24110 Športna igrišča

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne da

ne ne

ne ne

ne ne

da da

ne ne

+7 +7

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

+7

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

da da da ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne da

ne ne ne ne

ne ne ne +7

KR1

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

ne ne ne ne

ne ne da ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

da ne ne ne

ne ne ne ne

+7 ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne da

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

ne ne ne ne

da5

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

ne

VC/VI

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

K1/K2*
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IME OBJEKTA

KR1
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Št.

Objekti za šport, rekreacijo in drugi
objekti za prosti čas

dodatna delitev

CU

9110 /

241

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2

A
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28

SS SB

ŽEL 1, ŽEL2

SK

KR1, LU1

PODROBNA NAMENSKA
RABA
BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

KL5, KL6, LU7

Stran
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IME OBJEKTA

dodatna delitev

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1

CU

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

LU2, LU3

BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1

K1/K2*
BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

KR1

BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1

BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25

LO24

BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19

BO4, LU8

BU5, BU6, BU8, IL2

da3 naravnimi in drugimi nesrečami.

dovoljeni le vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred

da2 dovoljene so rekonstrukcije

da1 dovoljene le v primeru, da gre za obstoječo domačijo

+9 dovoljene so le nadstrešnice za potnike na AP in drugih postajališčih, nadstrešek nad pokrito tržnico ter javne sanitarije

+8 dopustne odprte tribune ter pomožne stavbe, sanitarije, slačilnice, prostori za rekvizite (servisni objekt)

+7 niso dopustne površine za avtomobilistične in motoristične dirke

82 / 3. 11. 2015 /

+6 niso dopustne bazne postaje za mobilno telefonijo in telekomunikacijski stolpi

VC/VI

G*
BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Št.

+5 dovoljeni so heliporti

BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28

IG IP IK BT ZS ZD ZK ZP PC PŽ PO O

KR1

+4 gradnja železnice in cestnih prometnih povezav kot so avtoceste ipd. se dopušča na podlagi državnega prostorskega načrta

+3 dovoljene so le nadstrešnice za potnike na AP in drugih postajališčih ter javne sanitarije

+2 v skladu z dovoljenimi tipologijami objektov in dejavnostimi po posamezni PNR

+1 dovoljene javne telefonske govorilnice

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

C
BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2

A

ŽEL 1, ŽEL2

SS SB

KR1, LU1

SK

KL5, KL6, LU7

PODROBNA NAMENSKA
RABA
BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
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na gradbenih parcelah k objektom razpršene gradnje je dopusten obstoj tistih objektov, ki so dopustni na površini PNRP z enakim namenom, kot je
ugotovljeni namen obstoječih objektov na gradbeni parceli razpršene gradnje.

C

CU

A
VC/VI

G*

K1/K2*
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*

da8 akvadukti niso dovoljeni.

da7 dovoljeni le ob rekonstrukcij lokalnih cest.

SS SB

Št.

da6 dovoljeni le kot nezahtevni in enostavni objekti v skladu s prilogo 1a.

IME OBJEKTA
dodatna delitev

SK

BE2, BE3, BE4, BEP2, BEP3, BEP4, BEP5, BEP6, BU2, BU3,
BU4, DO2, DO3, DO4, DO5, GA2, GA3, GA4, GA5, GR2, GR3,
GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, IL5, KL2, KL8, KO2, KO3, KO4,
KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KR2, KR3, LO2, LO4, LO5, LO6,
LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15, LU4,
LU6, LU9, LU10, LU11, LU19, SNV2, SNV3, SNV4, SNV5,
SNV7, VUV3, VUV4, VUV5, VUV6, VUV7, VUV8, ZA2, ZA3

BE1, BO2, BO3, BO9, GA2, GR10, KL4, KO3, KO4, LO6, LO12,
LO15, LO24, LU12, VUV5, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8,
OP9, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP18,
OP20, OP21, OP22, OP23, OP25, OP26, OP27, OP28

9112 /

dovoljena je gradnja ČN kot nezahtevnih ali enostavnih objektov v skladu s prilogo 1a ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov
da4 v vodovarstvenih območjih.
da5 dovoljeni le posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

ENOTNA KLASIFIKACIJA
VRST OBJEKTOV (CC-SI)
Klasifikacija je uvedena z
Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov
državnega pomena
(Uradni list RS, št. 109/11).
V primeru sprememb
navedene uredbe se
preglednica uporablja
smiselno glede na nov
razpored, oštevilčenje ali
poimenovanje
posameznih dejavnosti.

PODROBNA NAMENSKA
RABA

IL1, KR1, LO2, LU1, LU2

BO2, BO5, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13, BO14, GR9, IL7,
LU6, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP15, OP16,
OP17, OP18, OP19, OP20, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25,
OP28

Priloga 1b: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

BE1, BEP1, BO1, BO3, BU1, BU8, DO1, GA1, GA6, GR1, IL1,
IL2, IL3, KL1, KL3, KL7, KO1, KR1, KR6, LO1, LO2, LO3, LO16,
LO17, LO18, LO20, LU1, LU3, LU5, SNV1, VUV1, VUV2, ZA1
BO1, KL3, KR1, KR4, KR5, LU1
LU2, LU3

BO1, BO2, BO4, BO8, BU7, IL1, KL1, KL4, LO18, LO19, LU1,
VUV2
BU5, BU6, BU8, IL2
BO4, LU8
BO6, BO7, BU1, BU9, IL4, KL3, LO19
LO24
BE1, BO2, IL6, KL3, KL4, LU6, SNV6, OP25
BO1, BO4, BO8, BU8, IL2, KL1, KO1
KR1
KR1
BO1,BU8, IL1, KL1, KR1, SNV1, VUV1, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP15, OP16, OP17, OP22, OP23, OP28
ŽEL 1, ŽEL2
KR1, LU1
KL5, KL6, LU7

BO2, BO5, BO9, IL6, OP2, OP4, OP5, OP15, OP20, OP21,
OP22, OP25

Stran
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MIREN - KOSTANJEVICA
3277.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 438/0 k.o. 2324 – Orehovlje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B,
111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US,
57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15),
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) ter
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 21. 10. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 438/0
k.o. 2324 – Orehovlje
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi
nepremičnina parc. št. 438/0 k.o. 2324 – Orehovlje, v izmeri
2.159 m2, ki predstavlja javno pot, deloma nekategorizirano,
deloma kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot
javna pot JP 759131 Vodnjak–polje.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0057/2015-2
Miren, dne 21. oktobra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

3278.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 1/206 k.o. 2329 – Nova vas

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 –
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in
19/15), 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) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni

Št.
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list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren
- Kostanjevica na 12. redni seji dne 21. 10. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1/206
k.o. 2329 – Nova vas
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi
nepremičnina parc. št. 1/206 k.o. 2329 – Nova vas, v izmeri
5.457 m2, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760121 Opatje
selo–Nova vas–Sela na Krasu.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini
zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0058/2015-2
Miren, dne 21. oktobra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

3279.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 6/18 k.o. 2324 – Orehovlje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B,
111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US,
57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15),
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)
ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 21. 10. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 6/18
k.o. 2324 – Orehovlje
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi
nepremičnina parc. št. 6/18 k.o. 2324 – Orehovlje, v izmeri
61 m2, ki predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759143 Krajišče–zadnja
hišna številka.
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2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini
zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0055/2015-2
Miren, dne 21. oktobra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

3280.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 857/39 k.o. 2331 – Vojščica

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 –
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US
in 19/15), 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) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 21. 10. 2015
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 857/39 k.o. 2331 – Vojščica
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi
nepremičnina parc. št. 857/39 k.o. 2331 – Vojščica, v izmeri
1.007 m2, ki v naravi predstavlja otroško igrišče.
2. člen
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini
zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0056/2015-2
Miren, dne 21. oktobra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MORAVSKE TOPLICE
3281.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine
Moravske Toplice

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06,
79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUJPS) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 1. izredni seji seji
dne 9. 10. 2015 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
ekonomske cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice
1. člen
Za prvim odstavkom 1. člena Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev
v javnem vzgojno-varstvenem zavodi Vrtci občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 49/15) se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
(2) Ekonomska cena poldnevnega programa (4–6 ur
dnevno) v javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice znaša
393,98 EUR na otroka mesečno.
2. člen
2. člen sklepa se spremeni tako, da se po novem glasi:
(1) Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v
javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, se določi cena
dnevnega programa 379,61 EUR na otroka mesečno, in cena
poldnevnega programa 265,73 EUR na otroka mesečno.
(2) Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz
prvega odstavka 1. člena tega sklepa v višini 18,88 EUR (subvencija), ter razliko do dejanske cene poldnevnega programa
iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa v višini 128,25 EUR
(subvencija), bo pokrivala Občina Moravske Toplice iz sredstev
občinskega proračuna.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.
Št. 602-00006/2015-21
Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2015
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

PODČETRTEK
3282.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2015

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Občinski svet Občine Podčetrtek na 8. redni seji dne 22. 10.
2015 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2015
(Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»
Skupina/Podskupina kontov
A.
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

V EUR
Proračun
leta 2015
4.281.431
3.006.433
2.622.660
2.050.865
232.850
338.945
–
383.773
306.223
25.650
3.000
–
48.900
1.600
–
–

813.550
126.165
523.249
–
1.378.732
1.378.732
79.000
79.000

9115

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 032-055/2015
Podčetrtek, dne 26. oktobra 2015
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

1.273.398

25.773
919.161
51.350
49.100
1.477.964
15.000

Stran

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
133.091
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)
–189.600
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
189.600
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
189.600
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–56.509
X. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA
56.509

1.600
–

1.273.398
4.148.340
1.212.644
167.260
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3283.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Odloka o občinskih cestah v
Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) je Občinski svet
Občine Ravne na Koroškem na 9. redni seji dne 30. 9. 2015
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Brdinje
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parceli
št. 889/5 v izmeri 26 m2, k.o. 883 – Brdinje.
II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra
in se vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na
Koroškem.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2015
Ravne na Koroškem, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen l.r.

SEŽANA
3284.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana

Uradni list Republike Slovenije
L68.20
L68.32
M71.111
M74.100
M74.200
M74.900
N77.210
N77.290
N77.330
N77.390
N77.400

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/I 94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJPZ) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 10.
2015 sprejel

N78.10
N79.110
N79.120
N79.900

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana

N81.10
N82.300
N82.910

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04 in
94/11) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»(3) Sedež: Kosovelova ulica 1b, 6210 Sežana.«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti iz 9. člena so v skladu z uredbo, ki določa
standardno klasifikacijo dejavnosti, razvrščene v:
A01.62 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
I55.20
Dejavnost počitniških domov in podobnih
nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost počitniških domov in podobnih
nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
za krajši čas, d.n.
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
J59.140 Kinematografska dejavnost
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah
in programih

N82.990
O84.120
P85.32
P85.510
P85.520
P85.59
Q88.109
Q88.910
R90.010
R90.020
R90.030
R90.040
R93.11
R93.19
R93.299
S94.999
S96.090
N78.100

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
sposobnosti
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa
in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
za starejše in invalidne osebe
Dnevno varstvo otrok
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene
Dejavnost pri iskanju zaposlitve

Za lažje opravljanje svoje osnovne dejavnosti zavod
registrira tudi naslednje dejavnosti:
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N78.200 Posredovanje začasne delovne sile
N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
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A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin
A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
A02.400 Storitve za gozdarstvo
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C13.300 Dodelava tekstilij
C18.110 Tiskanje časopisov
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C32.200 Proizvodnja glasbil
C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre
in zabavo
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
C33.120 Popravila strojev in naprav
G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
G47.1
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah
z rabljenim blagom
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne
dejavnosti
I55
Gostinske nastanitvene dejavnosti
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.105 Turistične kmetije brez sob
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.190 Drugo založništvo
J58.210 Izdajanje računalniških iger
J58.290 Drugo izdajanje programja
J60.100 Radijska dejavnost
J60.200 Televizijska dejavnost
J62.010 Računalniško programiranje
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti

Št.
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J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju biotehnologije
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike
M73.100 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.3
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N82.3
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
P85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa
in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov
in perifernih enot
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
izdelkov
(2) Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki
jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo dela na področju interesnih dejavnosti ali
s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki
se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
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(3) Zavod ne sme opravljati drugih dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Svet zavoda mora uskladiti določbe statuta z določbami
tega odloka v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
4. člen
Do preselitve zavoda na sedež, določen v 1. členu tega
odloka, je sedež zavoda na obstoječem naslovu, in sicer Kosovelova ulica 5, Sežana.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2015-6
Sežana, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

3285.

Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega
dobra

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih
za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev
in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih
teles občinskega sveta, članom drugih občinskih
organov in članom svetov krajevnih skupnosti
ter povračilih stroškov
v Občini Škofja Loka
1. člen
V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih
organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih
stroškov v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/07, 109/07,
15/12, 4/13 in 58/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se drugi
odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače
župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2011
Škofja Loka, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
22. 10. 2015 sprejel

SKLEP
1.
Pri zemljišču parc. št. 4253/4, k.o. 2432 – Dutovlje se
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2015-15
Sežana, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

ŠKOFJA LOKA
3286.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah
in plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah
članom delovnih teles občinskega sveta,
članom drugih občinskih organov in članom
svetov krajevnih skupnosti ter povračilih
stroškov v Občini Škofja Loka

Na podlagi drugega odstavka 29. 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) in
16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja
Loka na 9. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel

ŠKOFLJICA
3287.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica za leto 2016

Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 1/10 in 101/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99 in 124/03)
je Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji dne 22. 10.
2015 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica za leto 2016
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2016 se
določi v višini 0,00293 €.
2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 007-17/2015
Škofljica, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŽALEC
3288.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje LO-4/4

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
25. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) in 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski
svet Občine Žalec na 8. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje LO-4/4
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero
komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
LO-4/4 (v nadaljevanju – območje LO 4/4).
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN LO 4/4, ki ga je izdelalo podjetje
Matrika ZVO d.o.o., pod številko PO_04.15, julij 2015.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega
se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela na kateri je možno graditi
objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec
plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje celotna parcela iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje LO 4/4 na kateri stoji objekt.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
LO-4/4 je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
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– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v
bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture)
za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti
komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
LO-4/4 sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno
komunalno opremo na obravnavanem območju:
– prometna infrastruktura
– vodovodno omrežje
– meteorna kanalizacija
– fekalna kanalizacija.
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene
komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana
v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska
območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri
zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere
gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in
s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:

KPi=((Ap • CpiS • Dpi)+(k • At • CtiS • Dti))
pri čemer je:
KPi
Ap
At
K
Dpi
Dti
CpiS
CtiS

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme
… površina parcele (m2)
… neto tlorisna površina objekta (m2)
… faktor dejavnosti
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja
komunalna oprema
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(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:

KP=∑KPi • i
pri čemer je:
KPi
KP
i

… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
… celotni izračunani komunalni prispevek
… indeks rasti cen v gradbeništvu

(4) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Površina gradbene parcele mora biti
določena skladno z OPPN za območje LO-4/4.
(5) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena,
se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov
občine.
(6) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s
faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka
za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka
tega člena.
(7) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2.
7. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan
v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri
kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi parceli in gradnje
nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka
upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se
ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov
opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na
neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot
razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se
zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka
v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

KPi=(AtN-AtO)• Cti• Dti• K
pri čemer je:
KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme

AtO

… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
(m2)

AtN

… neto tlorisna površina novega objekta

K

… faktor dejavnosti

Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Cti

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja
komunalna oprema

(4) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste
obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne
spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 11. členom tega odloka. Odmera
komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji
formuli:

KPi=(KN-KO) • Cti • Dti • At
pri čemer je:
KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme

At

… neto tlorisna površina stavbe (m2)

KN

… faktor dejavnosti novega objekta

KO

… faktor dejavnosti obstoječega objekta

Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Cti

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja
komunalna oprema

(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost,
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela,
kateremu se namembnost spreminja.
8. člen
(1) Zavezancu se poleg komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo po tem odloku, odmeri tudi komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno
komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že
zgrajeno komunalno opremo se obračuna na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žalec po naslednji formuli:
KP(i) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) +
(Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3
pri čemer je:
Kp(i)

… posamezna vrsta komunalne opreme

KP(i)

… izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne
opreme

Aparcela

… površina parcele

Cp(i)

… obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 parcele

Dp

… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnosti … faktor dejavnosti
Atlorisna

… neto tlorisna površina objekta

Ct(i)

… obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju,
preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta

Dt

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
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(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v kareju
»B« za ceste in vodovod po navedenem odloku obračuna komunalni prispevek v celoti.

Vrsta objekta
111
1122
121
122
123

9. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega
odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za
leto 2014.
10. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti = 0,5 : 0,5.
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.
11. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem
območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju urejanja po tem
odloku, veljajo naslednji faktorji dejavnosti:

12303
125
126
127
241
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Dejavnost
Faktor (Kdej)
enostanovanjske stavbe
1,0
večstanovanjske stavbe
1,1
gostinske stavbe
1,2
upravne in pisarniške stavbe
1,2
trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti
1,2
bencinski servisi
1,3
industrijske stavbe in skladišča
0,9
stavbe splošnega družbenega
pomena
0,7
druge nestanovanjske stavbe
0,7
objekti za šport, rekreacijo
in drugi objekti za prosti čas
0,7

12. člen
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino
objektov.
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je izračunana na podlagi obračunskih stroškov vsake vrste infrastrukture
glede na površino stavbnih zemljišč in neto tlorisno površino
načrtovanih stavb, kot je prikazano v naslednjih tabelah, za
vsako obračunsko območje:

Obračunsko območje: kare »A«
Vrsta komunalne
opreme

Obračunski
stroški [€]

Ceste

Cena na neto
tlorisno površino
stavb (Ct,i) [€/m2]

2.086

643

10,310

33,446

7.150,00

2.086

643

3,428

11,120

19.602,00

2.086

643

9,397

30,485

9.990,00

2.086

643

4,789

15,537

58.248,00

2.086

643

27,924

90,588

Meteorna kanalizacija
Skupaj

Cena na površino
Neto tlorisna
stavbnih zemljišč
2
površina stavb [m ]
(Cp,i) [€/m2]

21.506,00

Vodovod
Fekalna kanalizacija

Površina stavbnih
zemljišč [m2]

Obračunsko območje: kare »B«
Vrsta komunalne
opreme

Cena na površino
Površina stavbnih
Neto tlorisna
stavbnih zemljišč
zemljišč [m2]
površina stavb [m2]
(Cp,i) [€/m2]

Obračunski
stroški [€]

Cena na neto
tlorisno površino
stavb (Ct,i) [€/m2]

Ceste

7.497,00

2.243

1.271

3,342

5,899

Vodovod

4.050,00

2.243

1.271

1,806

3,186

22.326,00

2.243

1.271

9,954

17,566

0,00

2.243

1.271

0,000

0,000

33.873,00

2.243

1.271

15,102

26,651

Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Skupaj
Obračunsko območje: kare »C«
Vrsta komunalne
opreme
Ceste

Obračunski stroški
[€]
110.617,00

Površina stavbnih
zemljišč [m2]
5.051

Cena na površino
Neto tlorisna
stavbnih zemljišč
površina stavb [m2]
(Cp,i) [€/m2]
1.364

21,900

Cena na neto
tlorisno površino
stavb (Ct,i) [€/m2]
81,098

Vodovod

18.550,00

5.051

1.364

3,673

13,600

Fekalna kanalizacija

12.472,00

5.051

1.364

2,469

9,144

Meteorna kanalizacija

31.240,00

5.051

1.364

6,185

22,903

172.879,00

5.051

1.364

34,227

126,745

Skupaj
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IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega
odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti
tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se
lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače
dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino
objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega
prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge
alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil
njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku
30 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
14. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna
Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem
odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za
gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
15. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača predvidoma v
enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni
prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
16. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o
opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO).
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni
prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki
jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del
komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno
komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt,

Uradni list Republike Slovenije
s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne
nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in
namembnostjo, kot je bil prejšnji.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju urejanja LO 4/4.
19. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Žalec.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 420-03-0009/2015
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3289.

Odlok o kategorizacije občinskih javnih cest
v Občini Žalec

Na podlagi 16., 95. in 103. člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) ter 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec
na 8. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel

ODLOK
o kategorizacije občinskih javnih cest
v Občini Žalec
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki
ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim
sistemom;
– v mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako
LK) v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti
za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Žalec in ceste med naselji v
Občini Žalec in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji
v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Št. ceste
št.
1

490010

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Št.

Začetek
odseka

Konec
odseka
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Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

Petrovče – Liboje – Košnica

1.1

490011 Petrovče – Kasaze

C 447

C 490030

1753

V

1.2

490012 Kasaze – Liboje

C 490030

C 490090

3164

V

490013 Liboje – Košnica

C 490090

C5

1666

1.3
2

490020

2489

V

Žalec – Griže – Liboje

2.1

490021 Žalec – Migojnice

C 490050

C 490030

2165

V

2.2

490022 Migojnice – Zabukovica

C 490030

C 490090

3172

V

2.3

490023 Zabukovica – Liboje

C 490090

C 490010

2602

V

490034 Šešče – Griže

C 490100

C 490020

1605

490035 Migojnice – Kasaze

C 490020

C 490010

2693

V

C 447

Z LET

457

V

C 490100

C 490570

2457

V

C 490020

C 490100

4004

C 490010

C 490020

6928

V

V

3

490030

3.1
3.2
4

490040

4.1
5

490060
490080

7
7.1
8

Zabukovica – Matke
490081 Zabukovica – Matke

490090

3505

V

Liboje – Zagreben –
Zabukovica
490091 Liboje – Zabukovica

490100

V

Šempeter – Vrbje
490061 Šempeter – Vrbje

6.1

1849

Levec – letališče
490041 Levec – letališče

5.1
6

Šentrupert – Kaplja vas –
Dolenja vas – Griže – Kasaze

Šempeter – Šešče – Matke –
Griže

8.1

490101 Šempeter – Roje

C 447

C 490060

686

8.2

490102 Roje – Šešče

C 490060

C 490030

1123

295

V

8.3

490104 Matke – Griže

C 490080

C 490030

3039

757

V

O 490162

C 490010

1637

C 490410

C 490370

2617

C 490390

C 490350

2018

V

490391 Podlog – Sp. Ponikva

C 490410

O 490392

3283

V

490392 Sp. Ponikva – Ponikva

O 490391

C 490400

3282

V

9

490310

9.1
10

490311 Žalec – Petrovče
490350

10.1
11

490380

12.1
12.2
13

490400

701

V

ELES Podlog – Zg. Grušovlje
490381 ELES – Zg. Grušovlje

490390

V

Šempeter – Zalog – 694
490351 Šempeter – Zalog

11.1
12

Žalec – Dobriša vas – Petrovče

Podlog – Pekel – Kale –
Ponikva

V. Pirešica – Studence –
Ponikva – Podkraj

13.1

490401 V. Pirešica – Studence

C4

O 490402

3283

V

13.2

490402 Studence – Podkraj

O 490401

C 450160

2614

V

14

490410

Gotovlje – Podlog – Šempeter

14.1

490411 Gotovlje – Podlog

C 447

C 490390

2376

V

14.2

490412 Podlog – Šempeter

O 490411

C 447

1577

V

C 490410

C 490390

4873

V

C 490420

C 490440

452

V

15

490420

15.1
16

490421 Gotovlje – ELES
490430

16.1
17

Gotovlje – Jedert – Gotoveljski
zalog – ELES
Gotovlje – Ložnica
490431 Gotovlje – Ložnica

490440

Žalec – Ložnica – 4 – Pernovo
– Lopata – Celje

17.1

490441 Žalec – V. Pirešica

C 447

C4

3854

V

17.2

490442 V. Pirešica – Pernovo

C4

C 490460

2185

V
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Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

17.3

490443 Pernovo – Podgora

C 490460

C 032040

1381

17.4

490444 Podgora – Lopata

C 032040

C 032010

228

18

490450

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

Zap.
Št. ceste
št.

V
1781

V

Hramše – Gorca – Pernovo

18.1

490451 Hramše – Gorca

C 490460

O 490452

3094

V

18.2

490452 Gorca – Pernovo

O 490451

C 490440

2493

V

19

490460

Galicija – Hramše – Pristova

19.1

490461 Galicija – Železno

C 490440

O 490461

1357

V

19.2

490462 Železno – Hramše

O 490461

C 490450

2096

V

490463 Hramše – Pristova

C 490450

C 429

1243

440

V

C 032010

2628

2610

V

C 490630

C 032050

1564

V

C 490050

C 490020

2039

V

C 447

C 451

2173

V

C 490440

C 451

688

V

C 032010

C 490440

1247

1676

V

775

V

19.3
20

490470

20.1
21

490471 Galicija – Zavrh – Šmartno/R.d. C 490460
490480

21.1
22

490630
490640

Zg. Ložnica – Juteks – 451
490641 Zg. Ložnica – Juteks – 451

032040

25.1
26

Arja vas
490631 Arja vas

24.1
25

Žalec – Vrbje
490571 Žalec – Vrbje

23.1
24

Arja vas – Ruše
490481 Arja vas – Ruše

490570

22.1
23

Galicija – Zavrh pri Galiciji –
Šmartno v Rožni dolini

Lopata – Podgora
032041 Lopata – Podgora

032050

Medlog – Babno – Zaloška
gorica

26.1

032053 Babno – Ruše

C5

O 032054

255

26.2

032054 Ruše – Zaloška Gorica

C 490480

C4

2348

C 032310

C 490010

2383

3080

V

C4

C4

1932

3082

V

C4

C 694

3723

2425

V

27

038040

27.1

28

038041 Celje (krožišče Partizanske
ceste in Čopove ulice) –
Kasaze
450010

28.1
29

Zg. Črnova – Sp. Črnova
450011 Zg. Črnova – Sp. Črnova

450160

29.1

V

Celje – Petriček – Kasaze

Podkraj – Arnače
450161 Podkraj – Arnače

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Žalec je
104,437 km.
5. člen
Lokalne ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

1
1.1
1.2
2.
2.1
3
3.1
3.2

447 – Žalec – 447
490051 447 – Žalec – cerkev
490052 cerkev – Žalec – 447
447 – AP Žalec
490071 447 – AP Žalec
Vrbje – Žalec (pokopališče)
490161 Cesta žalskega tabora
490162 Ob železnici – nadvoz

490050

490070
490160

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

C 447
O 490051

O 490052
C 447

1492
896

V
V

C 490050

C 447

456

V

C 490570
C 490020

C 490020
C 490050

894
997

V
V

Skupna dolžina lokalnih zbirnih cest (LZ) v Občini Žalec
je 4,735 km.
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– mestne in krajevne ceste (LK):
Zap.
Št. ceste
št.
1

490360

1.1
2

490510

2.1
3

490520

3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
8.2
9

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

490361

490511

490521
490530
490531
490540
490541
490610
490611
490620
490621
490650
490651
490652
490660

9.1
9.2
10
490670
10.1
11
490690
11.1
11.2
11.3
11.4
12
493900
12.1

490661
490662
490671
490691
490692
490693
490694
493903

Šempeter (Šolska ulica –
Savinjska ulica)
Šolska – Savinjska
Žalec (Prešernova –
Levstikova – Ul. Talcev)
Prešernova – Ul. talcev
Žalec (Hmeljarska – Ul. Ivanke
Uranjek)
Hmeljarska – I. Uranjek
Žalec (Kidričeva – Bevkova)
Kidričeva – Bevkova
Žalec (Cankarjeva – Šilihova –
Aškerčeva)
Cankarjeva – Aškerčeva
Žalec (Gotoveljska cesta)
Gotoveljska cesta
Žalec (Savinova – Levstikova)
Savinova – Levstikova
Žalec (TUŠ)
Žalec (TUŠ)
Žalec (TUŠ) – Stadion
Šempeter (Starovaška – Ob
rimski nekropoli)
Starovaška ulica
Ob rimski nekropoli
Šempeter (Hmeljarska ulica)
Hmeljarska ulica
Žalec zahod
Žalec zahod cesta J
Žalec zahod cesta J
Žalec zahod cesta G
Žalec zahod cesta F
Ceste – Ločica 3
Ločica – Dobrteša

Začetek
odseka

Konec odseka

Dolžina odseDolžina odseka
ka v sosednji
v občini
občini

Namen
uporabe

C 447

C 447

1235

V

C 490050

C 490020

422

V

C 490020

C 490050

419

V

C 490070

C 490050

465

V

C 490050

C 490050

782

V

C 447

C 490050

373

V

C 490050

C 490510

513

V

C 447
O 490651

O 490652
O 490071

159
124

V
V

O 490101
O 992011

O 992011
O 490101

535
272

V
V

O 490361

O 490661

264

V

O 490611
O 490691
O 490692
O 490693

O 490692
O 490693
O 490694
C 447

167
66
132
85

V
V
V
V

C 694

C 447

229

320

V

Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest (LK) v Občini Žalec
je 6,242 km.
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Žalec so:
Zap.
Št. ceste
št.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

992910
992911
992912
992913
992914
992916
992917
992918
992920
992921
992922
992923
992924
992925

Žalec – industrijska cona
Zlati Križ – Novo Celje
Hmeljarska do Šlandrov
Vrečerjeva ulica
Ulica Nade Cilenšek
Pečnikova ulica
Ulica talcev (VDC)
Zlati križ
Žalec – južno od železnice
Cesta na Lavo
Kajuhova ulica
ind. cona Ferralit
do Cesta na Vrbje 5
odcep zbirni center

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

C 447
O 490521
O 992912
O 490521
O 490021
O 490511
O 490052

C 490310
O 490052
Z HŠ 11a
O 992912
O 490521
O 490021
O 992911

205
415
77
181
192
150
244

V
V
V
V
V
V
V

O 490162
O 490161
O 490161
O 490571
O 490021

Z HŠ 9
O 490021
O 490161
Z HŠ 5
Z ZC

464
341
223
109
170

V
V
V
V
V
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

2.6

992926 Kovinarstvo Rožič –
Ribogojnica

O 490021

Z HŠ 41

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini
638
V

3

992930

Žalec – Maistrova – Čopova

3.1

992931 Maistrova ulica

O 490611

Z HŠ 4

88

V

3.2

992932 Čopova ulica

O 490531

O 490651

146

V

3.3

992933 Prežihova ulica

O 490531

Z HŠ 2

79

V

3.4

992934 Kidričeva ulica

O 490531

Z HŠ 9

212

V

3.5

992935 Arničeva ulica

O 992934

Z HŠ 3

98

V

3.6

992936 Ulica Janka Kača

O 992935

Z HŠ 3

97

V

3.7

992937 Bevkova – Čopova

O 490531

Z HŠ 6

240

V

3.8

992938 Čopova – h. Staneta

O 992932

C 490070

137

V

3.9

992939 TUŠ – Bevkova

O 490651

O 992937

139

V

4

992940

Žalec – Partizanska do
Levstikova

4.1

992941 Šprajčeva ulica

C 490510

O 992942

139

V

4.2

992942 Triglavska ulica – Ona on

O 490621

O 490511

337

V

4.3

992943 Gregorčičeva ulica

O 992942

Z HŠ 13

157

V

4.4

992944 Ulica bratov Letonja

O 992942

O 992945

175

V

4.5

992945 Ulica Florjana Pohlina

O 490621

O 992942

174

V

4.6

992946 Partizanska 38 – 41

O 992947

Z HŠ 41

56

V

4.7

992947 Partizanska 1 – 28

O 992948

O 992948

193

V

4.8

992948 Partizanska 23 – 2

O 490621

O 490571

366

V

992949 Levstikova – tržnica

O 490511

O 490051

127

V

4.9
5

992950

Žalec – pokopališče

5.1

992951 Hausenbichlerjeva

O 490541

Z HŠ 7

120

V

5.2

992952 Župančičeva ulica

O 992954

O 992971

185

V

5.3

992953 Ipavčeva ulica

O 992954

O 992971

190

V

5.4

992954 Bilgerjeva ulica – Stritarjeva
ulica

O 992959

Z HŠ 3

415

V

5.5

992955 Kvedrova 1 – 21

O 992954

O 992959

291

V

5.6

992956 Kvedrova 8 – 23

O 992955

O 992959

195

V

5.7

992958 Šarhova ulica

O 992954

O 992959

226

V

5.8

992959 Pokopališka cesta

O 490052

Z HŠ 21

374

V

6

992970

Žalec – šola

6.1

992971 Trubarjeva ulica

O 490541

Z HŠ 10

196

V

6.2

992972 Nikola Tesle 4 – 12

O 992971

O 992974

70

V

6.3

992973 Nikola Tesle 1 – 11

O 992974

Z HŠ 11

40

V

6.4

992974 Nikola Tesle 2 – 14

O 992971

O 992979

183

V

6.5

992975 Efenkova ulica

O 992971

Z HŠ 6

73

V

6.6

992976 Pohorska ulica

O 992971

Z HŠ 6

63

V

6.7

992977 Oničeva ulica

O 490541

Z HŠ 5

90

V

6.8

992978 Velenjska cesta

O 490052

O 490541

121

V

6.9

992979 Mavrica

O 490541

O 993081

274

V

7

992980

Žalec – Vodnikova
do Prežihova

7.1

992981 Tomšičeva ulica

O 490611

O 490051

481

V

7.2

992982 Gubčeva ulica

O 490611

Z HŠ 8

88

V

7.3

992983 Vodnikova ulica

O 490611

Z HŠ 6

106

V

7.4

992984 Roševa ulica

O 490531

Z HŠ 10

124

V

7.5

992985 Jurčičeva ulica

O 490531

Z HŠ 20

125

V

7.6

992986 Žalec zahod cesta I

O 490611

O 490692

438

V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v mestu Žalec je
10,837 km.
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7. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:
Zap.
Št. ceste
št.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
20
20.1
21
21.1
22

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

990400
990401
990402
990403
990404
990405
990406
990410
990411
990412
990420
990421
990430
990431
990432
990440
990441
990442
990450
990451
990460
990461
990470
990471
990480
990481
990490
990491
990500
990501
990510
990511
990520
990521
990530
990531
990540
990541
990550
990551
990560
990561
990650
990651
990652
990653
990654
990655
990660
990661
990670
990671
990680
990681
990690

Ceste Podgora
Podgora1
Podgora2
do Galicija 62b (Hnjilica)
odcep Galicija 51 (Podpečan)
Podgora – Šentjungert do 16
Galicija 57b – Galicija 57d
Velika Pirešica – za šolo
do V. Pirešica 5k
do V. Pirešica 5h
Velika Pirešica – Krimi
Velika Pirešica – Krimi
Železno – Pernovo
Železno – Pernovo
do Železno 7a
Železno – mimo Korel
Železno – mimo Korel
mimo Galicija 29 (rezervoar)
Železno – soseska
Železno soseska
Zelenjak – Vencelj
Zelenjak – povezovalna
Žabja vas
Žabja vas
Grmovje – Puša
Grmovje – Puša
Železno – Galicija
Železno – Galicija
Galicija – šola
Galicija – šola
Galicija – Groblek
Galicija – Groblek
Osreke
Osreke
Burjek
Burjek do Volk
Zavrh – Kovač
Zavrh – Kovač
Zavrh – Ramšak
Zavrh – Ramšak
Sv. Jungert
Sv. Jungert
Gotovlje – ceste v vasi
Gotovlje do 62d
Gotovlje mimo Jošt
Gotovlje do 43
Gotovlje 51 – 56
Gotovlje 66 – 69
Gotoveljski Zalog
Zalog – Gojzdnik
Studence – Gotoveljski Zalog
Studence – Got. Zalog
Gotoveljski zalog – Visoko
Got. Zalog – Visoko
odcep Sv. Jedert

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

O 032041
O 032041
O 990402
O 490443
C 032040
O 990402

O 990402
O 490443
Z HŠ 62b
Z HŠ 51
Z HŠ 16
Z HŠ 57d

203
1381
292
125
90
253

O 490452
O 990411

Z HŠ 5k
Z HŠ 5h

130
63

V
V

C4

C4

165

V

C 990490
O 990431

C 490440
Z HŠ 7a

1680
449

V
V

O 990491
O 990491

O 990431
O 990431

381
147

V
V

C 990490

Z HŠ 23

262

V

O 490452

O 490452

366

V

C 990480

Z HŠ 2

620

V

O 490442

C4

1195

V

O 490442

O 490462

2173

V

C 990490

Z HŠ 1a

361

V

O 490461

Z HŠ 45

978

V

O 490401

Z p1118/7

480

V

O 490401

Z HŠ 52

406

V

C 490470

Z HŠ 5

1026

V

C 490470

Z HŠ 15

1092

V

C 490470

Z HŠ 45a

2530

V

O 490411
O 490411
O 990652
O 490411
O 490421

Z HŠ 62d
O 490411
Z HŠ 43
Z HŠ 56
Z HŠ 69

96
325
79
207
119

V
V
V
V
V

C 990720

Z HŠ138e

107

V

C 490400

C 990670

2837

V

O 490421

O 490401

1954

V

316

V
V
V
V
V
V
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

22.1
22.2
23
990700
23.1
24
990710

990691 odcep Sv. Jedert
990692 Do Gotovlje 179a
Mehač – Plevno
990701 Mehač – Plevno
Škafarjev hrib – Mehač –
Gotoveljski zalog
990711 Škafar – Mehač – Zalog
Gotovlje – Gotoveljski zalog
990721 Gotovlje – Got. Zalog
Soseska Podvin
990731 Podvin 2 – 15
990732 Podvin 12 – 9
Ložnica – Škafarjev hrib –
Gotoveljski zalog
990741 Ložnica –Škafar– Zalog
Škafarjev hrib
990751 Podvin 101 – 244
990752 Podvin 102 – 126
990753 Podvin 195 – 202
990754 Podvin 198 – 185
990755 Podvin 35c
990756 Podvin 139 – 146
990757 Podvin 126 – 159
Griže – Kolonija – Grabner
990761 Griže – Grabner
Griže – Britno selo – Oblak
990771 Griže – Oblak
990772 odcep Pongrac 81a
Griže – Velika hosta
990781 Griže – Velika hosta
Podkamnik – Britovšek
990791 Podkamnik – Britovšek
Boršte – Dolinar
990801 Boršte – Dolinar
Bezovnik
990811 Bezovnik – Jazbinšek
Spodnje Griže
990821 Griže 46 – 39
990822 Griže 40b – 40
Spodnje Griže – Zakonjšek
990831 Sp. Griže – Zakonjšek
Spodnje Griže – Soseska
990841 Griže 126 – 129
990842 Sp. Griže – Griže
990843 Griže 19-18
990844 Odcep Griže 11
Limberk
990851 Limberk
Migojnice – vas
990861 Migojnice – vas
990862 Do Migojnice 15a
990863 Do Migojnice 9a
Migojnice – Goršek
990871 Migojnice – Goršek
Migojnice – Lurd
990881 Migojnice – Lurd
Migojnice – Holobar

O 490421
O 490421

Z HŠ 177
Z HŠ 179a

Dolžina odseka
Dolžina odseka
v sosednji
v občini
občini
171
54

C 990710

Z HŠ 206

600

V

C 990740

O 490421

1124

V

C 490410

C 490420

2459

V

C 993080
C 993080

C 993080
Z HŠ 9

197
58

V
V

O 490441

O 490421

1447

V

O 490441
O 990751
O 990751
O 990753
O 990741
O 990757
O 990741

O 990741
O 990741
Z HŠ 202
Z HŠ 185
O 990751
Z HŠ 146
Z HŠ 159

832
445
157
147
137
148
305

V
V
V
V
V
V
V

O 490034

C 990770

583

V

O 490034
O 990771

O 490081
Z HŠ 81a

2714
123

V
V

O 490034

C 990770

2043

V

O 490104

Z HŠ 61

445

V

O 490034

Z HŠ 23

842

V

O 490034

Z HŠ 26

659

O 490034
O 490034

Z HŠ 39
Z HŠ 40

195
231

V
V

O 490034

Z HŠ 37

397

V

O 990842
O 490034
O 490034
O 990841

Z HŠ 129
Z HŠ 30f
O 990842
Z HŠ 11

192
623
144
402

V
V
V
V

O 490034

Z HŠ 130

202

V

O 490022
O 490022
O 490022

O 490035
Z HŠ 15a
Z HŠ 9a

375
95
96

V
V
V

O 490035

Z HŠ 86

186

V

O 990891

C 990890

728

V

24.1
25
990720
25.1
26
990730
26.1
26.2
27
990740
27.1
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
29
29.1
30
30.1
30.2
31
31.1
32
32.1
33
33.1
34
34.1
35
35.1
35.2
36
36.1
37
37.1
37.2
37.3
37.4
38
38.1
39
39.1
39.2
39.3
40
40.1
41
41.1
42

990750

990760
990770

990780
990790
990800
990810
990820

990830
990840

990850
990860

990870
990880
990890

482

Namen
uporabe
V
V

V
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

42.1
43
43.1
43.2
44
44.1
45
45.1
46
46.1
47
47.1
48
48.1
48.2
49
49.1
50
50.1
51

990891 Migojnice – Holobar
Migojnice – Zg. Konec
990901 Migojnice – Zg. Konec
990902 Do Migojnice 51
Migojnice – Reber – Griže
990911 Migojnice – Reber
Goropevšek – Cizej
990921 Goropevšek – Cizej
Zabukovška vas – Zalokar
990931 Zabuk. vas – Zalokar
Zabukovica – Dobrajc
990941 Zabukovica – Dobrajc
Kurja vas – Mikulič
990951 do Zabukovica 108
990952 do Zabukovica 106
Kurja vas – Burjan
990961 Kurja vas – Burjan
Zabukovica – Odele
990971 Zabukovica – Odele
Zabukovica – Zabukovška vas
– Krk
990981 Zabukovica – Zabuk. vas
990982 Zabuk. vas – Krk
Breskov nasad
990991 Breskov nasad
Boršte – Kozel
991011 Boršte – Kozel
Pongrac – VVZ – Tihi
991021 Pongrac – Tihi
Zabukovica – Močle
991031 Zabukovica – Močle
Kurja vas – Grobelnik
991041 Kurja vas – Grobelnik
Zabukovica – Sigma
991051 Do Zabukovica 85c
991052 Do Zabukovica 91
Marinko – pokopališče
991061 Marinko – pokopališče
991062 do pokopališča
Kasaze (pri Savinji)
991151 Jerman – Maroh
Kasaze – Mirosan
991161 Kasaze – Mirosan
Kasaze – provizorij
991171 Kasaze – provizorij
Kasaze – Porence – Podvin
991181 Kasaze – Porence
991182 Kasaze 107h – 107g
991183 Kasaze 107a – 107c
991184 Kasaze 104 – 101
991185 Odcep Kasaze 102b
Slovenski dol – Podvin
991191 Sl. dol – Podvin
Liboje – Sv. Neža
991201 Liboje – Sv. Neža

O 490035

C 990860

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini
882
V

O 990861
O 990901

Z HŠ 42
Z HŠ 51

483
187

V
V

O 990901

O 490022

1378

V

O 490022

Z HŠ 28

317

V

C 990980

O 490022

678

V

O 490022

Z HŠ 91

302

V

O 490022
O 990951

Z HŠ 108
Z HŠ 106

458
102

V
V

O 490081

Z HŠ 109

274

V

C 991180

Z HŠ 34

287

V

O 490022
C 991180

C 991180
O 490023

853
1316

V
V

C 990770

Z HŠ 76d

306

V

C 990800

Z HŠ 17

418

V

O 490022

Z HŠ 94

144

V

O 490022

Z HŠ 29

625

V

O 490022

C 990930

378

V

O 990981
O 490022

Z HŠ 85c
Z HŠ 91

342
112

V
V

O 490022
O 991061

O 990771
Z pokop

270
113

V
V

O 490035

Z HŠ 1

220

V

O 490012

O 490035

853

V

C 991160

Z HŠ 23

348

V

O 490012
O 991181
O 991181
O 991181
O 991181

O 990981
Z HŠ 107g
Z HŠ 107c
Z HŠ 101
Z HŠ 102b

2726
80
114
135
55

V
V
V
V
V

O 490012

O 991181

1505

V

O 490012

Z HŠ 25

618

V

51.1
51.2
52
52.1
53
53.1
54
54.1
55
55.1
56
56.1
57
57.1
57.2
58
58.1
58.2
59
59.1
60
60.1
61
61.1
62
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
63
63.1
64
64.1

990900

990910
990920
990930
990940
990950

990960
990970
990980

990990
991010
991020
991030
991040
991050

991060

991150
991160
991170
991180

991190
991200
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

65
65.1
65.2
66
66.1
66.2
67
67.1
67.2
68
68.1
68.2
68.3
68.4
69
69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
69.7
70
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
70.7
70.8
70.9
71

Liboje – ceste za šolo
991211 šola do Liboje 95
991212 šola do Liboje 92
Liboje – Brezje
991221 do Liboje 77
991222 do Liboje 87a
Kasaze – Brnica
991231 Brnica – Falenč
991232 Brnica – dom
Govekov hrib
991241 Govekov hrib – krožno
991242 Kasaze 70b – 70h
991243 Kasaze 70b – 70f
991244 Levec – Arčan
Dobriša vas
991251 magistralka – vas
991252 Dobriša vas 57 – VVZ
991253 Dobriša vas 39
991254 Dobriša vas 57d/57a
991255 za graščino
991256 Novo Celje
991257 Odcep vrtec Novo Celje
Petrovče – Vrt
991261 Dobriša vas 35/53
991262 Dobriša vas 47/52
991263 Dobriša vas 66/69
991264 Dobriša vas 41/46
991265 Dobriša vas 71/76
991266 Dobriša vas 38/40
991267 Dobriša vas 77/81
991268 Dobriša vas 35/37
991269 Dobriša vas 83/86
Petrovče – ob železnici –
Drešinja vas – Levec
991271 Petrovče 1 – 13
991272 Petrovče 240 – 230
991273 Petrovče 243 – 229
991274 Petrovče 18 – 20
991275 nova ob železnici – Drešinja
vas – Levec
Petrovče – Mazzoni – Drešinja
vas
991281 Petrovče – Mazzoni
Petrovče – Gmajna
991291 490011– Petrovče 137
991292 Petrovče 140 – 141
991293 Petrovče 148
991294 Petrovče 130 – 125
991295 Petrovče 193 – 187
991296 do Petrovče 172
991297 do Petrovče 175
Arja vas 1
991301 Arja vas – zahod
991302 Arja vas 81/79
991303 Arja vas 76a/80b
991304 Arja vas 35b/34b
991305 Arja vas 32a/34b

991210

991220

991230

991240

991250

991260

991270

71.1
71.2
71.3
71.4
71.5
72

991280

72.1
73
991290
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
73.6
73.7
74
991300
74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
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Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

O 490012
O 490012

Z HŠ 95
Z HŠ 92

274
628

V
V

O 490013
O 490013

Z HŠ 77
Z HŠ 87a

187
149

V
V

O 490012
O 991231

Z HŠ 12
Z HŠ 104d

3052
910

V
V

O 490012
O 991241
O 991241
O 991241

O 991241
Z HŠ 70h
Z HŠ 70f
O 038041

1155
127
107
264

V
V
V
V

C 447
O 991251
O 490311
O 490311
O 490311
O 490311
O 991256

O 490311
O 490311
Z HŠ 39
O 490311
Z HŠ 33
Z HŠ 1
Z HŠ 4

221
511
505
220
195
192
91

V
V
V
V
V
V
V

O 991252
O 991261
O 991261
O 991261
O 991261
O 991261
O 991261
O 991261
O 991252

Z HŠ 53
Z HŠ 52
Z HŠ 69
Z HŠ 46
Z HŠ 76
Z HŠ 40
Z HŠ 81
Z HŠ 37
Z HŠ 86

333
56
65
78
63
41
63
43
95

V
V
V
V
V
V
V
V
V

O 490011
O 490011
O 490011
O 991271
O 490011

Z HŠ 13
O 991273
O 991311
Z HŠ 20
O 0286

402
237
317
165
2102

V
V
V
V
V

C 991310

C 993100

988

V

O 490011
O 991291
O 991291
O 991291
O 991291
O 991295
O 991295

Z HŠ 137
Z HŠ 141
Z HŠ 148
Z HŠ 125
Z HŠ 187
Z HŠ 172
Z HŠ 175

505
112
68
166
133
114
130

V
V
V
V
V
V
V

O 490631
O 991306
O 991306
O 991306
O 991306

O 490631
Z HŠ 79
Z HŠ 80b
Z HŠ 35e
Z HŠ 34b

508
122
144
93
50

V
V
V
V
V
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

74.6
74.7
74.8
74.9
75
75.1
76
76.1
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
76.7
76.8
76.9
77
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5
78
78.1
78.2
79
79.1
79.2
80
80.1
81
81.1
82
82.1
82.2
82.3
83
83.1
83.2
84
84.1
84.2
85
85.1
86
86.1
87
87.1
88
88.1
88.2
88.3
88.4
88.5
89
89.1

991306
991307
991308
991309

O 490631
O 991309
O 991306
O 490631

Z HŠ 75
O 991306
Z HŠ 30
O 490631

Dolžina odseka
Dolžina odseka
v sosednji
v občini
občini
299
313
53
526

O 490011

O 991273

382

V

C 490040
C 490040
O 991321
C 490040
C 447
C 447
C 447
C 991320
C 991320

Z HŠ 81a
Z HŠ 16a
Z HŠ 91
Z HŠ 11
C 447
Z HŠ 14a
C 447
C 991270
Z HŠ 7a

202
251
159
110
160
106
390
563
116

V
V
V
V
V
V
V
V
V

O 490481
O 991331
O 490481
O 490631
O 490631

Z HŠ 10
Z HŠ 6
O 490481
Z HŠ 46
Z HŠ 48

644
117
238
337
100

V
V
V
V
V

O 032054
O 032054

Z HŠ 7e
Z DomK

380
120

V
V

O 490392
O 991651

Z HŠ 33
Z HŠ 30

1558
560

V
V

O 490392

O 490402

587

V

O 450161

O 991701

158

V

O 450161
O 450161
O 450161

Z HŠ 21b
Z HŠ 17
Z HŠ 28

593
1138
99

V
V
V

O 490401
O 991691

O 450161
Z HŠ 31a

3131
310

V
V

O 450161
O 991701

Z HŠ 9
Z HŠ 13

528
163

V
V

O 991701

Z HŠ 2a

766

V

O 490401

Z HŠ 51

1827

V

O 490401

Z HŠ 55a

551

V

O 991743
O 490401
O 490401
O 490401
O 490401

Z HŠ 57c
Z HŠ 54a
Z HŠ 57
O 490401
Z HŠ 61a

94
113
241
213
377

V
V
V
V
V

O 490392

Z pokop

111

V

991310
991311
991320
991321
991322
991323
991324
991325
991326
991327
991328
991329
991330
991331
991332
991333
991335
991336
991340
991341
991342
991650
991651
991652
991660
991661
991670
991671
991680
991681
991682
991683
991690
991691
991692
991700
991701
991702
991710
991711
991720
991721
991730
991731
991740
991741
991742
991743
991744
991745
991750
991751

Arja vas 81/75
Arja vas 26/81
odcep Arja vas 30
Arja vas 7/26
Petrovče 211– do železnice
Petrovče 211– do železnice
Levec – ulice
Levec 17/81a
Levec do 16a
Levec do 85
Levec 69a/11
Levec pred Leno
Levec G4 – Knez
Levec 50 – 56
Levec 47 – 31
Levec do 7a
Arja vas – Ruše
Arja vas – Ruše
do Ruše 6
Arja vas 91 – 82
do Arja vas 46
do Arja vas 48
Mala Pirešica
do M. Pirešica 7e
do Doma krajanov
Ponikva – Brezovo
do Ponikva 33
do Ponikva 30
Srednja Ponikva
Sr. Ponikva
Stebovnik
Stebovnik
Podkraj
Podkraj 22 – 21b
do Podkraj 17
do Podkraj 28
Studence – Marof
Studence – Marof
do Studence 31a
Stebovnik – Cigler
Stebovnik do Cigler
do Studence 13
Stebovnik – Sp. Golovršan
do Golovršan
Studence – Vrhe
Studence – Vrhe
Puncerjeva dolina
Puncerjeva dolina
Hrastjek
do Studence 57c
do Studence 54a
do Studence 57
mimo Studence 58f
do Studence 61a
Zg. Ponikva
Ponikva 8 – pokopališče

9131

Namen
uporabe
V
V
V
V

Stran
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

89.2
90
90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90.6
90.7
91
91.1
91.2
91.3
91.4
91.5
91.6
91.7
91.8
91.9
92
92.1
92.2
92.3
93
93.1
94
94.1
94.2
95
95.1
95.2
95.3
95.4
95.5
95.6
95.7
95.8
95.9
96
96.1
97
97.1
98
98.1
98.2
99
99.1
99.2
99.3
100
100.1
100.2
100.3
101

991753 do Ponikva 65
Šempeter – ulice proti žagi
992011 Sončna ulica 2
992012 Prečna ulica
992013 Pot na mlinarico
992014 Cesta na žago
992015 Lepa ulica
992016 Na zelenici
992017 do Sončna 13
Šempeter – ulice za Rimljanom
992021 Vrtna ulica
992022 do Starovaška 9
992023 Sončna ulica 1
992024 Rožna ulica
992025 Petelinjek
992026 povezovalna
992027 Zelena ulica
992028 Soseska
992029 Na trati
Zgornje Roje
992031 Zg. Roje – skozi vas
992032 mimo Ribič
992033 do Zg. Roje 21c
Spodnje Roje
992041 Sp. Roje
Tovarniška cesta
992051 Tovarniška cesta
992052 Kratka ulica
ceste Dobrteša vas
992061 Ob strugi
992062 Na travniku
992063 Pod smrekami 4–9
992064 Pod smrekami
992065 Mlakar – Flis
992066 pri šoli levo
992067 pri šoli desno
992068 odcep Aero
992069 Pod smrekami – R2-447
Elektro – Sitar
992071 Elektro – Sitar
447 – SIP – Spodnje Grušovlje
992081 447 – Sp. Grušovlje
ceste Spodnje Grušovlje
992091 pri kapeli do Sp. Grušovlje 6
992092 Sp. Grušovlje 3 – do 13a
ceste Zgornje Grušovlje
992101 Hropot – Balta
992102 odcep Zg. Grušovlje 1
992103 odcep Prezelj
Grče
992111 Grče – Kale
992112 mimo Grče 42
992113 do Grče 13
Pekel – Sp. Ponikva –
Studence
992121 Pekel – Studence
Loke

O 490392

Z HŠ 65

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini
109
V

O 490661
O 490662
O 490662
O 490662
O 992014
O 992014
O 992011

Z HŠ 19
O 490661
Z HŠ 14
Z HŠ 21
Z HŠ 16
Z p572/3
Z HŠ 13

235
161
157
597
216
212
54

V
V
V
V
V
V
V

O 490661
O 490661
O 490661
O 490661
O 490361
O 992025
O 490671
O 490671
O 490671

O 490361
Z HŠ 9
Z HŠ 33
O 490361
O 490661
O 490661
Z HŠ 22
Z HŠ 12
Z HŠ 15

225
109
331
169
191
50
276
113
188

V
V
V
V
V
V
V
V
V

O 490102
O 992031
O 992031

O 490061
O 490061
Z HŠ 21c

544
287
99

V
V
V

O 490061

Z HŠ 10

478

V

O 490361
O 992051

O 490361
Z HŠ 11

740
178

V
V

C 992050
O 490361
O 992064
O 490361
O 490361
O 490361
O 490361
O 490361
O 992064

Z HŠ 22
Z HŠ 7
Z HŠ 7
O 992064
O 992051
Z šola
Z šola
O 992051
C 447

236
84
81
387
95
82
76
118
47

V
V
V
V
V
V
V
V
V

O 992081

C 447

349

V

C 447

O 490351

701

V

O 490351
O 490351

O 992092
Z HŠ 13a

82
370

V
V

O 490351
O 490351
O 992102

Z HŠ 29
Z HŠ 1
Z HŠ 7b

172
409
211

V
V
V

O 490391
O 992111
O 992111

O 992141
Z HŠ 42
Z HŠ 13

1995
95
102

V
V
V

C 490390

O 490402

1621

V

992010

992020

992030

992040
992050

992060

992070
992080
992090

992100

992110

992120

101.1
102 992130
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

102.1
102.2
103
103.1
104
104.1
105
105.1
106
106.1
106.2
106.3
106.4
107
107.1
108
108.1
108.2
109
109.1
110

992131 Loke
992132 Loke – Kale
Jajški mlin
992141 Jajški mlin
Pekel – Globoko
992151 Pekel – Globoko
Zalog – Martjaki
992161 Zalog – Martjaki
ceste Podlog
992171 Podlog do Podlog 53
992173 do Podlog 52
992174 do Podlog 16
992175 do Podlog 36b
cesta na Hom
992221 cesta na Hom
Vrbje (od GD mimo KD)
992821 Od GD mimo KD do mostu
992822 Vrbje 50 – 54
Vrbje (KD – Krajnc)
992831 KD – Krajnc
Vrbje (GD – C. žalskega
tabora)
992841 GD – C. žalskega tabora
Štravs – ribnik
992851 Vrbje – Štravs – Ribnik
Vrbje (trgovina – Miklavžin)
992861 Trgovina – Miklavžin
Vrbje (trgovina – Hercog)
992871 Trgovina – Hercog
992872 odcep Vrbje 102
Hlade – Marinovič – Žolnir
992881 Hlade – Žolnir
992882 Marinovič
992883 do Vrbje 85d
Vrbje zahod
992891 Miklavžin – Jošt
992892 odcep Vrbje 28a
Pasarič – kombinat – igrišče
992901 Vrbje – Kombinat
LC44 – Sp. Ložnica – Ložnica
– LC44
992991 44 – Sp. Ložnica – 447
992992 odcep Ložnica 20b
Sp. Ložnica – Juteks
993011 Sp. Ložnica – Juteks
Grabner – kolonija
993021 Grabner – kolonija
Juhartova ulica
993041 Juhartova ulica
Poslovna cona Arnovski gozd
1
993061 PCAG 1 – dovozna cesta
993062 PCAG 1 – ob zahodnem robu
cone
993063 PCAG 1 – proti
transformatorski postaji
993064 PCAG 1 – proti Arja vas 107

O 992132
O 490392

O 992121
O 490392

Dolžina odseka
Dolžina odseka
v sosednji
v občini
občini
133
963

O 490392

O 992111

354

C 490390

C 990670

1245

V

O 490381

Z HŠ 9k

1016

V

O 490391
O 490391
O 490411
O 490412

Z HŠ 53
Z HŠ 52
Z HŠ 16
Z HŠ 36b

350
96
224
117

V
V
V
V

C 490100

Z cerkev

1622

C 490570
O 490571

Z HŠ 71
O 992821

520
102

V
V

O 992821

Z HŠ 66

127

V

C 490570

O 490161

318

V

C 490570

Z ribnik

581

V

C 490570

Z HŠ 101

157

V

C 490570
O 992871

Z HŠ 100d
Z HŠ 102

276
55

V
V

C 490570
O 992881
O 992881

Z HŠ 88e
C 490570
Z HŠ 85d

128
102
44

V
V
V

C 490060
C 490570

Z HŠ 34a
Z HŠ 28a

149
67

V
V

C 490570

O 992821

846

V

O 993081
O 490441

C 447
Z HŠ 20b

1590
107

V
V

O 992991

O 490641

505

V

O 490022

O 990771

529

V

O 992081

O 992071

369

V

C 451
O 993061

O 993062
O 993063

391
287

V
V

O 993061

Z HŠ 109

339

V

O 993063

Z HŠ 107

113

V

110.1
111
111.1
112
112.1
113
113.1
113.2
114
114.1
114.2
114.3
115
115.1
115.2
116
116.1
117
117.1
117.2
118
118.1
119
119.1
120
120.1
121
121.1
121.2
121.3
121.4

992140
992150
992160
992170

992220
992820

992830
992840

992850
992860
992870

992880

992890

992900
992990

993010
993020
993040
993060

575

551

9133

Namen
uporabe
V
V
V

V

Stran
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Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

121.5
121.6

993065 PCAG 1 – proti Arja vas 101
993066 PCAG 1 – cesta K proti
zahodu
993067 PCAG 1 – cesta K proti vzhodu
LC44 – Ložnica – soseska
Podvin – LC44
993081 soseska Podvin
Drešinja vas – sever
993091 Drešinja vas do 66
993092 Drešinja vas od 28 – 39
993093 do Drešinja vas 52
Drešinja vas – jug
993101 Drešinja vas – jug
993102 Petrovče 269 do 266
993103 Petrovče 272 do 274
993104 Petrovče 282
Galicija – Bojc
993121 do Galicija 9
993122 do Galicija 13b
993123 do Galicija 18b
Arja vas
993231 do Arja vas 44
ceste Levec 2
993241 do Levec 62a
Zaloška gorica – iz Celja
533331 Zaloška gorica – iz Celja

O 993063
O 993063

Z HŠ 101
O 993062

Dolžina odseka
Dolžina odseka
v sosednji
v občini
občini
113
127

O 993063

Z HŠ 101

114

V

O 490441

O 490441

1118

V

C 447
O 993091
C 447

Z HŠ 66
Z HŠ 39
Z HŠ 52

689
376
178

V
V
V

C 447
O 993101
O 993101
O 993101

O 991275
Z HŠ 266
Z HŠ 274
Z HŠ 282

356
95
66
101

V
V
V
V

O 490461
O 490461
O 490442

Z HŠ 9
Z HŠ 13b
Z HŠ 18b

692
382
140

V
V
V

O 490441

Z HŠ 44

424

V

O 991327

Z HŠ 62a

102

V

C 490440

O 032054

184

121.7
122 993080
122.1
123
123.1
123.2
123.3
124
124.1
124.2
124.3
124.4
125
125.1
125.2
125.3
126
126.1
127
127.1
128
128.1

993090

993100

993120

993230
993240
533330

1256

Namen
uporabe
V
V

V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih in med naselji
v Občini Žalec je 125,783 km.
8. člen
Kolesarske poti v Občini Žalec so:
Zap.
Št. ceste
št.

Št.
Potek ceste ali odseka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
Dolžina odseka
Namen
v sosednji
v občini
uporabe
občini

1
1.1

Žalec – Griže (kolesarska)
999001 Žalec – Griže

O 490021

O 490035

1652

999001

Skupna dolžina kolesarskih javnih poti (KJ) v Občini Žalec
je 1,652 km.
9. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09,
109/10 ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2015-150 (507)
z dne 1. 7. 2015.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list
RS, št. 88/99, 134/04).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 344-00-0006/2013
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

K

Uradni list Republike Slovenije
3290.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 ter
45/08 in 83/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13) dne 22. oktobra 2015 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
PREDSEDNIK:
Simon Krčmar, 1976,
Ulica heroja Staneta 6,
3310 Žalec
ČLANICA:
Lora Pirmanšek Virant, 1958,
Čopova 6,
3310 Žalec
ČLANICA:
Marjeta Rukav,1968,
Kvedrova 17,
3310, Žalec
ČLAN:
Milan Zupanc, 1946,
Migojnice 93,
3302 Griže

NAMESTNICA PREDSEDNIKA:
Urška Zajšek, 1977,
Zelena ulica 3,
3311 Šempeter
NAMESTNIK ČLANICE:
Mitja Dvornik, 1976,
Tovarniška cesta 18 a,
3311 Šempeter
NAMESTNIK ČLANICE:
Borut Vaš, 1984,
Šlandrov trg 26,
3310 Žalec
NAMESTNIK(CA) ČLANA: /

II.
Mandat komisije je štiri leta. Mandat komisije prične 5. novembra 2015.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-0001/2015
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Št.
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9135

Sprememba letnega načrta 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 samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. oktobra
2015 sprejel

SPREMEMBO
LETNEGA NAČRTA
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2015
1. člen
V letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 26/15, 31/15) se
spremeni:
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični
vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2015 (Priloga 3) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2015 (Priloga 4).
2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0026/2015
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Stran

9136 /

Št.

82 / 3. 11. 2015

Uradni list Republike Slovenije

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2015
PRILOGA 3

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2015
VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
ZŠ MOTORNA VOZILA
1

Nakup kmetijske in gozdarske
opreme in mehanizacije
ZŠ INFORMACIJSKA OPREMA
1

Strojna računalniška oprema

2

Licenčna programska oprema

ZŠ DRUGA OSNOVNA
SREDSTVA
1 Prometna signalizacija
SKUPAJ

V

PREDVIDENA
SREDSTVA V KOLIČINA
EUR

48.600,00

15.206,00
26.880,00
64.164,00

1
9
47

107

POSAMIČNI

NAMEN
Večnamenski traktor za potrebe urejanja
zelenic in drugih javnih površin
Za potrebe delovanja občinske uprave in
KS
Za potrebe delovanja občinske uprave in
KS
Za potrebe občinskih cest in javnih poti.

154.850,00

PRILOGA 4
NAČRT RAZPOLAGANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2015
ZŠ

VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1

Nadstrešnica na zbirnem centru za kosovne
odpadke

PREDVIDENA
SREDSTVA V EUR
35.453

V

POSAMIČNI

NAMEN
Prodaja nadstrešnice na
zbirnem centru za kosovne
odpadke
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Št.

ŽIRI
3292.

Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščlh
parc. št. 859/1 in 859/2 obe k.o. 2023 – Žiri

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.,
58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10
– ZUPUDPP) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS,
št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 7. redni seji dne
22. 10. 2015 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi na zemljiščlh
parc. št. 859/1 in 859/2 obe k.o. 2023 – Žiri
1. člen
S tem sklepom se ugotovi javna korist na nepremičninah
parc. št. 859/1 in 859/2 obe k.o. 2023 – Žiri.
2. člen
Predmetni nepremičnini sta potrebni za dosego javne
koristi za gradnjo Večnamenske dvorane Žiri in nadomestne
gradnje stare šolske stavbe in povezovalnega dela.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2015-1
Žiri, dne 22. oktobra 2015

Sklepa o izvzemu javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine
Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na
7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel naslednja

SKLEPA
1. Parcele št. 850/34, 850/32, 848/24, 850/38, 850/37,
848/25, 850/48, 850/47, 848/18, 850/42, 850/39, 850/31,
850/30, 848/21, 848/19, 850/41, 850/35, 850/43, 850/40,
850/36, 848/23, 848/22, 848/20, 848/17 k.o. Dobračeva se
izvzamejo iz javnega dobra in vpišejo v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
2. Parcela št. 868/4 k.o. Opale se izvzame iz javnega
dobra in vpiše v nov vložek k.o. Opale, na njem pa lastninska
pravica na Občino Žiri. Parcela se zamenja s parcelo št. 740/3
k.o. v razmerju parcela za parcelo.
Sklepa začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2015-2
Žiri, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

Stran

9137

POPRAVKI
3294.

Popravek Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Kanal ob Soči

POPRAVEK
V preambuli Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Kanal ob Soči, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78/15
z dne 16. 10. 2015, se besedilo: »16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03,
17/06 in Uradni list RS, št. 70/07)« pravilno glasi: »16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa
Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08)«.
Št. 9000-0007/2015-5
Kanal ob Soči, dne 27. oktobra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3295.

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

3293.

82 / 3. 11. 2015 /

Popravek Obvestila o pridobitvi potrdila
Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči

POPRAVEK
V preambuli Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 75/15 z dne 8. 10. 2015, se besedilo: »16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic,
št. 41/03, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08)« pravilno glasi:
»16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08)«.
Št. 330-0002/2015-20
Kanal ob Soči, dne 27. oktobra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3296.

Popravek Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020

POPRAVEK
V preambuli Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/15
z dne 18. 9. 2015, se besedilo: »16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03,
Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08)« pravilno glasi: »16. čle-

Stran

9138 /

Št.

82 / 3. 11. 2015

na Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa
Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08)«.
Št. 9000-0005/2015-6
Kanal ob Soči, dne 27. oktobra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3297.

Popravek Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči

POPRAVEK
V preambuli Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob
Soči, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63/15 z dne 31. 8.
2015, se besedilo: »16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, Uradni list RS,
št. 70/07 in 51/08)« pravilno glasi: »16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice,
št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08)«.
Št. 9000-0006/2015-15
Kanal ob Soči, dne 27. oktobra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3298.

Popravek Tehničnega popravka Odloka
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Kanal ob Soči

POPRAVEK
V preambuli Tehničnega popravka Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1, Uradni list RS,
št. 76/14), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37/15 z dne
29. 5. 2015, se besedilo: »na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta
Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske
novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07)« pravilno
glasi: »na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/2003,
17/2006 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08)«.
Št. 9000-0004/2015-10
Kanal ob Soči, dne 27. oktobra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3299.

Tehnični popravek Odloka o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Žužemberk

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07, 17/10) je Občinski svet
Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Žužemberk
15. člen
(Obveznosti, vezane na priključitev objektov)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga
je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja
od 0,02 PE in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m
negativne višine. V primeru premagovanja negativne višine je
lastnik – fizična oseba oproščena plačila komunalnega prispevka izračunanega v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku
do višine 1.500,00 €.
(3) Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni
po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je
priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
(5) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v pogodbi o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije
obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti
odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z
veljavnimi predpisi.
(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka
izvesti merilno mesto – za potrebe analitike kvalitete odpadne
vode, v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.
(7) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
Tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-20/2015-3
Žužemberk, dne 22. oktobra 2015
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Stran

9139

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
naselje v Ižakovcih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju v Občini Beltinci

9025
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VSEBINA
3253.
3254.
3255.
3256.
3257.
3258.
3259.
3260.
3261.
3262.

3263.
3264.

3265.
3266.

3267.

3268.
3269.
3270.

3271.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in
vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1)
Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (ZSPJS-T)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih
poslov (ZZFMGP-A)
Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A)
Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike
Slovenije za financiranje investicij gospodarskih
družb (ZPFIGD-C)
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2M)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A)
Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in
razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F)
Priporočilo Varuha človekovih pravic

3274.
8967
8974
8975
8975

3273.

3276.

3277.

8976
8976

3278.

8977
8980
8981
8982

3279.

3280.

VLADA

Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani

8983

MINISTRSTVA

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli
Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in
sledljivost zdravil

8989

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

3287.
9008

3288.

BELTINCI

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu
Beltincev
Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

9006

9020
9024

3289.
3290.
3291.

9113

9113

9114

9114

PODČETRTEK

3284.

9002

9113

MORAVSKE TOPLICE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje

3286.

9026

MIREN - KOSTANJEVICA

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 438/0 k.o. 2324
– Orehovlje
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1/206 k.o. 2329
– Nova vas
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 6/18 k.o. 2324
– Orehovlje
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 857/39 k.o.
2331 – Vojščica

3283.

8992
8999

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Križevci

Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2015

3285.

9025

KRIŽEVCI

3282.
8983

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka
106. člena Zakona o mednarodni zaščiti, o zavrženju pobude ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in
Upravnega sodišča
Odločba o ugotovitvi, da je bil 204. člen Zakona o
obligacijskih razmerjih v neskladju z Ustavo in o
razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka
96. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe in zavrženju
pobude

3281.

8983

OBČINE
3272.

3275.

RAVNE NA KOROŠKEM

9114
9115

SEŽANA

9116
9118

ŠKOFJA LOKA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev
in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih
teles občinskega sveta, članom drugih občinskih
organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter
povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

9118

ŠKOFLJICA

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2016

9118

ŽALEC

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje LO-4/4
Odlok o kategorizacije občinskih javnih cest v Občini Žalec
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Sprememba letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2015

9119
9122
9135
9135

Stran

9140 /
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3293.
3294.
3295.
3296.
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3298.
3299.
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ŽIRI

Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščlh parc.
št. 859/1 in 859/2 obe k.o. 2023 – Žiri
Sklepa o izvzemu javnega dobra

9137
9137

POPRAVKI

Popravek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Kanal ob Soči
Popravek Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske
komisije o prejemu povzetka informacij o državni
pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob
Soči za obdobje 2015–2020
Popravek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Kanal ob Soči
Popravek Tehničnega popravka Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči
Tehnični popravek Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk

9137
9137
9137
9138
9138
9138
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