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MINISTRSTVA
2971.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za trajanje, primerih
in pogojih dopusta sodnikov

Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15,
17/15 in 23/17 – ZSSve) minister za pravosodje, v soglasju s
Sodnim svetom, izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za trajanje, primerih in pogojih
dopusta sodnikov
1. člen
V Pravilniku o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov (Uradni list RS, št. 27/03) se 6. člen spremeni
tako, da se glasi:
»6. člen
Glede na uspešnost opravljanja sodniške službe pripada
sodniku največ tri dni letnega dopusta.
Uspešnost opravljanja sodniške službe se ugotavlja z
oceno sodniške službe, ki jo izdela pristojni personalni svet,
in sicer:
– 2 dni, če iz sodnikove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje
pogoje za napredovanje,
– 3 dni, če iz sodnikove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
V dneve letnega dopusta se ne vštevajo prazniki, dela
prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi
primeri opravičene odsotnosti sodnika.
Delovna doba oziroma določena starost ter druga merila
se pri določitvi dolžine letnega dopusta sodniku upoštevajo, če
so oziroma bodo izpolnjeni v koledarskem letu, za katero se
določa dolžina letnega dopusta.
Če sodnik nastopi službo ali mu preneha funkcija med koledarskim letom, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak
mesec zaposlitve (sorazmerni del letnega dopusta).
Sodnik je dolžan najmanj polovico letnega dopusta izrabiti do konca tekočega koledarskega leta, preostanek pa
v dogovoru s predsednikom sodišča najkasneje do 30. junija
naslednjega leta.

Leto XXVII

Sodnik, ki v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti z
dela zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta oziroma
dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izrabiti letnega
dopusta ali je dopust prekinil iz teh razlogov, lahko celoten letni
dopust izrabi najkasneje do 31. decembra naslednjega leta.«.
3. člen
V 11. členu se besedi »lastne poroke« nadomestita z
besedilom »sklenitve zakonske zveze ali partnerske zveze«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-344/2016
Ljubljana, dne 27. oktobra 2017
EVA 2016-2030-0060
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje
Sodni svet je na 99. seji 15. junija 2017 sprejel sklep o
podaji soglasja k besedilu tega Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih
dopusta sodnikov.

USTAVNO SODIŠČE
2972.

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča, sodbe Višjega delovnega
in socialnega sodišča in sodbe Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-233/15-17
Datum: 19. 10. 2017

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi
A. B., C., ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o.,
Grosuplje, na seji 19. oktobra 2017

o d l o č i l o:
Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 65/2014 z dne
28. 1. 2015, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča
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št. Psp 240/2014 z dne 16. 10. 2014 in sodba Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani št. VIII Ps 2364/2012 z dne 14. 2.
2014 se razveljavijo. Zadeva se vrne Delovnemu in socialnemu
sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek pritožnika za odpravo odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) št. 22 6505112
z dne 17. 4. 2012 in št. 6505112 z dne 20. 9. 2012, za ugotovitev, da pri pritožniku obstaja 80-odstotna telesna okvara,
nastala zaradi poklicne bolezni 18. 12. 1997, in da se mu od
tega dne prizna pravica do invalidnine, ki naj se izplača skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Sklenilo je, naj pritožnik sam
nosi svoje stroške postopka. Presodilo je, da telesna okvara
po določbah Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih
okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89 – v nadaljevanju
Seznam telesnih okvar) ni podana in da zato ni podlage za
priznanje pravice do invalidnine. To svojo presojo je sodišče
prve stopnje oprlo na stališči: (a) da so mnenja invalidskih
komisij Zavoda, iz katerih izhaja, da pri pritožniku ni telesne
okvare po Seznamu telesnih okvar, javne listine v smislu prvega odstavka 224. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17
– v nadaljevanju ZPP); (b) za ugoditev predlogu za postavitev
sodnega izvedenca medicinske stroke je zato treba ugotoviti
razhajanja med medicinsko dokumentacijo, ki jo je predložil
pritožnik, in izvedenskima mnenjema komisij Zavoda.
2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo in potrdilo
sodbo sodišča prve stopnje ter sklenilo, naj pritožnik sam nosi
stroške pritožbe. Pritrdilo je navedenim stališčem sodišča prve
stopnje, hkrati pa navedlo, da je pritožnik postavitev izvedenca
medicinske stroke zahteval le zato, ker je invalidska komisija
organ tožene stranke in ni neodvisni sodni izvedenski organ.
To pa naj ne bi zadoščalo za utemeljitev predloga za postavitev
izvedenca.
3. Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog za dopustitev revizije. Obrazložilo je le, da razlogi za zavrnitev dokaznega predloga za postavitev sodnega izvedenca, glede na ugotovitev,
da tožnikov dokazni predlog ni bil ustrezno utemeljen in da je
bil podan zgolj zato, ker sta invalidski komisiji organa tožene stranke, niso v nasprotju z odločbami Ustavnega sodišča
št. Up-3663/07 z dne 10. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 77/09,
in OdlUS XVIII, 83), št. U-I-153/93 z dne 31. 3. 1994 (Uradni
list RS, št. 21/94, in OdlUS III, 25) in št. Up-39/95 z dne 16. 1.
1997 (OdlUS VI, 71) ter sklepoma Vrhovnega sodišča št. VIII
Ips 3/2006 z dne 7. 11. 2006 in št. VIII Ips 111/2004 z dne
9. 11. 2004.
4. Pritožnik zatrjuje kršitev 22. in 23. člena Ustave ter
6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Navaja, da je prvostopenjsko sodišče v izpodbijani
sodbi sámo ugotavljalo, ali je pri njem podana telesna okvara,
in je tudi sámo, ne da bi za to imelo ustrezno strokovno znanje, ocenjevalo medicinsko dokumentacijo, ki je v spisu. S tem
naj bi sodišče ravnalo arbitrarno in kršilo njegovo pravico do
enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ker naj navedenih
kršitev pritožbeno sodišče ne bi odpravilo, naj bi tudi sámo
ravnalo arbitrarno in kršilo pritožnikovo pravico iz 22. člena
Ustave. Pri tem pa naj bi celo navedlo, da ne more sprejeti
pritožbene graje, da prvostopenjsko sodišče ni kvalificirano,
da bi sámo ugotavljalo, ali je pri pritožniku podana telesna
okvara, ker nima strokovnega znanja za takšno ugotavljanje.
Po stališču pritožbenega sodišča naj bi zdravstveno stanje
pritožnika izhajalo iz izvidov in opravljenih preiskav, sodišče
pa glede na izvide in mnenja, podana v izvidih, kakšno je stanje, v danem primeru hrbtenice, to stanje primerja s stanjem,
kakor je za posamezno telesno okvaro določeno v Seznamu
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telesnih okvar. Pri tem naj bi šlo zgolj za pravno kvalifikacijo,
ali iz ugotovljenega dejanskega stanja – izvida – izhaja takšno
stanje, kakor ga določa pravna norma. Prvostopenjsko sodišče
naj tako ne bi ugotavljalo, kakšno je stanje hrbtenice pri pritožniku, temveč naj bi zgolj na podlagi izvidov ugotavljalo, ali ti
izvidi opredeljujejo stanje, kot je določeno v Seznamu telesnih
okvar za posamezno telesno okvaro. Pritožnik takega stališča
ne sprejema, saj meni, da je za ugotovitev, ali iz izvidov izhaja
tako stanje, kakor ga določa pravna norma, treba izvide in
drugo medicinsko dokumentacijo najprej oceniti in ovrednotiti,
za kar pa je potrebno strokovno znanje, s katerim sodišči ne
razpolagata. Če bi šlo zgolj za vprašanje pravne kvalifikacije,
ne Zavod ne sodišče v tem ali kakem drugem postopku ne bi
potrebovala pomoči izvedencev. Pritožnik trdi, da sta sodišči
njegovo pravico iz 22. člena Ustave ter pravico do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave kršili tudi
s tem, ko sta zavrnili njegov predlog za postavitev izvedenca
ustrezne medicinske stroke in namesto tega svojo odločitev
oprli na izvedenski mnenji, ki sta jih v predsodnem postopku
podali invalidski komisiji I. in II. stopnje, ki delujeta v okviru
nasprotne (tožene) stranke. Pritožnik navaja, da skladno z
243. členom ZPP sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za
ugotovitev ali razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno
znanje, s katerim sodišče sámo ne razpolaga. Sklicujoč se na
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-132/95 z dne 8. 1. 1998
(Uradni list RS, št. 11/98, in OdlUS VII, 1) pritožnik navaja, da
to utemeljuje zahtevo po nepristranskosti sodnega izvedenca,
ker je ta strokovni pomočnik sodišča pri izvrševanju njegove
funkcije. Čeprav naj bi Ustavno sodišče navedeno stališče
sprejelo v zvezi s kazenskim postopkom, naj bi bilo to stališče
treba uporabiti tudi v drugih postopkih. Iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v
zvezi z načelom enakosti orožij kot sestavnim delom pravice
do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP naj bi izhajalo, da
pomanjkanje nevtralnosti pri sodno postavljenem izvedencu
lahko povzroči kršitev načela enakosti orožij, pri čemer je
treba preučiti procesni položaj in vlogo izvedenca v konkretni
zadevi (pri tem se sklicuje na sodbi ESČP v zadevah Sara Lind
Eggertsdóttir proti Islandiji z dne 5. 7. 2007 in Bönisch proti
Avstriji z dne 6. 5. 1985). Pritožnik poudarja, da sta mnenji,
glede katerih naj ne bi bilo dvoma, da sta odločilno vplivali na
odločitev sodišč, podali invalidski komisiji, ki delujeta v okviru
nasprotne stranke, in sicer v predsodnem postopku (torej ju
ni angažiralo sodišče, temveč nasprotna stranka sama), in
da je sodišče prve stopnje svojo odločitev še dodatno oprlo
na mnenje invalidske komisije I. stopnje tožene stranke z dne
18. 11. 1997, ki je pri pritožniku ugotovila I. kategorijo invalidnosti od 18. 12. 1997. To mnenje je prav tako podala invalidska
komisija, ki deluje v okviru nasprotne stranke, in to celo ne v
predsodnem postopku v obravnavni zadevi, temveč v drugem
postopku, v katerem pa tistega leta (1997) tožena stranka niti
ni odločila z upravno odločbo o telesni okvari, zato pritožnik
sploh ni imel nobene možnosti izpodbijati tega mnenja komisije
o telesni okvari iz leta 1997. Pritožnik poudarja tudi, da bi bilo
treba v skladu z ustaljeno sodno prakso1 izvedenski mnenji,
pridobljeni v predsodnem postopku, šteti le kot navedbe stranke, pri čemer pa naj bi bilo treba upoštevati, da sodišče sámo
nima znanja, ki bi omogočalo presojo resničnosti takih navedb,
zaradi česar mora ob upoštevanju 243. člena ZPP postaviti sodnega izvedenca, ki bi se opredelil do navedb strank, ki terjajo
strokovno znanje s področja medicinske stroke, kar vključuje
vsa mnenja invalidskih komisij kakor tudi navedbe pritožnika.
Pritožnik ob tem opozarja še na (po njegovi oceni) arbitrarno
1 Ob tem se pritožnik sklicuje tudi na sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 3/2006 z dne 7. 11. 2006, v katerem je to sprejelo
stališče, da imajo mnenja invalidskih komisij naravo izvedenskih
mnenj le v predsodnih postopkih, ne pa v postopku pred sodiščem,
kjer je treba izhajati iz določb ZPP in pri tem upoštevati zahtevo po
nepristranskem strokovnem mnenju, ki ga ne more podati organ
ene od strank v postopku.
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stališče sodišč, po katerem naj bi bili izvidi in mnenja invalidskih
komisij javne listine v smislu prvega odstavka 224. člena ZPP.
Glede na to naj bi bilo dovoljeno dokazovati, da so v javni listini
dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno
sestavljena, vendar naj bi bilo treba v povezavi s tem ugotoviti
razhajanja z drugimi medicinskimi izvidi. Pritožnik zaključuje,
da sodišča Zavoda, ki je sicer res nosilec javnega pooblastila,
ne bi smela ugodneje obravnavati, saj je v sodnem postopku le
ena izmed strank. Opozarja še, da je stališče Višjega sodišča,
da je prvostopenjsko sodišče pravilno zavrnilo njegov predlog za postavitev izvedenca tudi zato, ker naj bi upoštevanju
mnenj izvedenskih komisij Zavoda nasprotoval le, ker so to
organi Zavoda, in da naj zato njegov predlog ne bi bil ustrezno
(zadostno) utemeljen, neobrazloženo in tudi zato krši 22. člen
Ustave. Poudarja, da sodišče, navkljub navedenim ustavnim
zahtevam po enakem varstvu pravic in nepristranskem sojenju,
ni pojasnilo, zakaj tak razlog za postavitev neodvisnega sodnega izvedenca v konkretnem primeru ni upošteven.
5. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-233/15
z dne 12. 7. 2016 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Na
podlagi prvega odstavka 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 Zavod.
B.
6. Pritožnik2 je pri Zavodu zahteval priznanje pravice
do denarnega nadomestila (invalidnine) za telesno okvaro po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZPIZ-1). Eden od pogojev za priznanje te pravice je bil obstoj
telesne okvare najmanj v odstotku, določenem z zakonom, odvisno od vzroka njenega nastanka (glej prvi odstavek 144. člena ZPIZ-1). Člen 143 ZPIZ-1 je v prvem odstavku določal, da
je telesna okvara podana, če nastane pri zavarovancu izguba,
bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih
potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne.
Vrste telesnih okvar in odstotki teh okvar, na podlagi katerih
se pridobi pravica do invalidnine, se ugotavljajo s pomočjo
Seznama telesnih okvar.
7. Kadar je za ugotovitev pravic iz zavarovanja, ki jih
uveljavljajo zavarovanci v postopku pred Zavodom, potrebno
izvedensko mnenje, dajejo izvedenska mnenja o invalidnosti,
telesni okvari oziroma drugih zavarovanih primerih izvedenski
organi Zavoda.3 Po ZPIZ-1 so bili izvedenski organi Zavoda
invalidske komisije zdravniki posamezniki in druge strokovne institucije, ki jih imenuje pristojni organ Zavoda (glej tretji
odstavek 261. člena ZPIZ-1). Organizacijo in način delovanja
izvedenskih organov določi Zavod s splošnim aktom.4
8. Sodno varstvo zoper odločitve Zavoda o priznanju
pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja, med katere je
po ZPIZ-1 spadala tudi pravica do invalidnine, se zagotavlja v
socialnem sporu. V postopku v socialnem sporu se v skladu z
19. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 2/04, 10/04 – popr. – v nadaljevanju ZDSS-1) uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ZDSS-1
ne določa drugače.
9. Pritožnik je v sodnem postopku, v katerem je izpodbijal
prvo in drugostopenjsko odločitev Zavoda, ki je odločil, da nima
2 Predlog za uvedbo postopka je sicer podal njegov osebni
zdravnik, ki je eden izmed upravičenih predlagateljev začetka postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
3 Glej prvi odstavek 261. člena ZPIZ-1 oziroma sedaj veljavni
prvi odstavek 181. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in nasl.– v nadaljevanju
ZPIZ-2).
4 Glej sedmi odstavek 261. člena ZPIZ-1 oziroma sedmi
odstavek 181. člena ZPIZ-2.
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pravice do invalidnine za telesno okvaro, predlagal pridobitev
izvedenskega mnenja sodnega izvedenca ustrezne medicinske
stroke. Sodišče je njegov predlog zavrnilo. Pritožnik meni, da
so sodišča v zvezi z zavrnitvijo tega dokaznega predloga sprejela več stališč, ki nasprotujejo ustavnoprocesnim jamstvom,
vsebovanim v 22. členu Ustave. Posebej opozarja na ravnanje
sodišč v nasprotju z zahtevo po enakopravni obravnavi pravdnih strank (»enakost orožij«) ter prepovedjo sodniške samovolje oziroma arbitrarnosti. Sodišča naj bi z zavrnitvijo predloga za
postavitev nepristranskega sodnega izvedenca ter s sprejetjem
odločitve, oprte izključno na izvedenska mnenja izvedenskih
organov Zavoda (torej pritožniku v sodnem postopku nasprotne stranke), kršila tudi pravico do nepristranskega sojenja iz
prvega odstavka 23. člena Ustave.
10. V skladu z 22. členom Ustave je v postopku pred sodiščem vsakomur zagotovljeno enako varstvo pravic. Upoštevaje ustaljeno ustavnosodno presojo, so osrednje razsežnosti
22. člena Ustave pravica strank do enakopravnosti (t. i. enakost
orožij), pravica do kontradiktornega postopka oziroma do izjavljanja in prepoved sodniške samovolje.5 Iz 22. člena Ustave
izhaja, da mora sodišče voditi postopek ob spoštovanju temeljne zahteve po enakopravnosti in procesnem ravnotežju
strank ter spoštovanju njihove pravice, da se branijo pred
vsemi procesnimi dejanji, ki lahko vplivajo na njihove pravice
in interese. S tem temelji na spoštovanju človekove osebnosti,
saj vsakomur zagotavlja možnost priti do besede v postopku,
ki zadeva njegove pravice in interese, in tako preprečuje, da bi
človek postal le predmet postopka.6
11. V pravdnem postopku mora vsaka stranka imeti možnost predstaviti svoja stališča, vključno z dokazi, pod pogoji,
ki je ne postavljajo v vsebinsko slabši položaj nasproti drugi
stranki. Zahteva za »enakost orožij«, to je za takšno ureditev
in vodenje pravdnega postopka, ki zagotavlja enakopraven
položaj strank, je najpomembnejši izraz pravice do enakega
varstva pravic pred sodiščem, kot jo opredeljuje 22. člen Ustave.7 Pravica predlagati dokaze in si zagotoviti njihovo izvajanje
v sodnem postopku je sicer del pravice do izjave in je kot
taka varovana z 22. členom Ustave. Ta pravica ni neomejena,
vendar morebitne omejitve ne smejo iti na škodo zahteve po
enakopravnem položaju (enakosti orožij) strank, ki v postopku
nastopajo.8 Pravica stranke, da predlaga dokaze, ima na drugi
strani obveznost sodišča, da dokazne predloge strank pretehta
in predlagane dokaze, če se nanašajo na dejstva, ki so v sporu pravno relevantna, izvede. Zavrnitev dokaznega predloga
stranke mora sodišče ustrezno (razumno) obrazložiti.9 Zahteva
po razumni utemeljitvi zavrnitve dokaznega predloga ima svoj
temelj v prepovedi sodniške samovolje oziroma arbitrarnosti.10
To ustavnoprocesno jamstvo je po ustaljeni ustavnosodni
presoji kršeno, kadar je sodna odločba že na prvi pogled očitno
napačna oziroma kadar ni oprta na razumne pravne argumente, zaradi česar je utemeljeno sklepanje, da sodišče ni odločalo
na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju
ne bi smeli priti v poštev – torej samovoljno.11
5 Glej npr. odločbo št. Up-460/14 z dne 5. 3. 2015 (Uradni list
RS, št. 28/15), 6. točka obrazložitve.
6 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-39/95 z dne
16. 1. 1997 (OdlUS VI, 71), 10. točka obrazložitve.
7 Prav tam, 17. točka obrazložitve.
8 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-220/05 z dne
29. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 34/07, in OdlUS XVI, 49), 9. točka
obrazložitve.
9 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-77/01 z dne 4. 3.
2004 (Uradni list RS, št. 33/04, in OdlUS XIII, 45), 9. točka obrazložitve, in št. Up-680/14 z dne 5. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 36/16),
9. točka obrazložitve.
10 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-373/97 z dne
22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108), 9. točka
obrazložitve, in sklep Ustavnega sodišča št. Up-286/00 z dne 5. 3.
2001, 2. točka obrazložitve.
11 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-460/14, 8. točka obrazložitve.
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12. Pravica do invalidnine je šla zavarovancu, pri katerem
sta bili ugotovljeni določena vrsta in stopnja telesne okvare.
Ugotavljanje vrste in stopnje telesne okvare je medicinsko (in
ne pravno) vprašanje.12 Glede na to, da sodišča ne razpolagajo z ustreznim medicinskim znanjem, morajo v takih primerih
(praviloma) na predlog stranke izvesti dokaz z izvedencem
ustrezne medicinske stroke.
13. V obravnavanem primeru sodišče prve stopnje predlaganega dokaza z izvedencem medicinske stroke ni izvedlo.
Sodišče prve stopnje je zavrnitev predloga za pridobitev izvedenskega mnenja sodnega izvedenca medicinske stroke oprlo
na stališče, da bi bila postavitev sodnega izvedenca utemeljena
le, če bi med izvedenskima mnenjema invalidskih komisij Zavoda I. in II. stopnje, ki sta med seboj skladni, in (od pritožnika)
predloženo medicinsko dokumentacijo obstajala razhajanja.
Sprejelo je stališče, da je izvedenska mnenja invalidskih komisij (tudi glede na večkrat zavzeto stališče Vrhovnega sodišča)
treba šteti za javne listine v smislu prvega odstavka 224. člena
ZPP. Zato naj bi bilo (sicer) dovoljeno dokazovati, da so v javni
listini dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena, vendar naj bi bilo treba v povezavi s tem
ugotoviti razhajanja z drugimi medicinskimi izvidi. Sodišče teh
razhajanj ni ugotovilo. Ugotovitev invalidskih komisij, da pritožnik nima telesne okvare, ki bi ustrezala vrstam in stopnjam
telesnih okvar po Seznamu telesnih okvar, naj bi potrjevalo
tudi izvedensko mnenje invalidske komisije Zavoda iz leta
1997, ki je pri pritožniku ugotovila invalidnost I. kategorije, ne
pa telesne okvare. Tako stališče prvostopenjskega sodišča je
Višje sodišče potrdilo. Hkrati pa je svojo odločitev oprlo še na
(dodatno) stališče, da je pritožnikov dokazni predlog za postavitev neodvisnega sodnega izvedenca medicinske stroke, podan
(le) iz razloga, ker sta invalidski komisiji organa tožene stranke,
šteti za nezadostno utemeljen. Slednjemu je izrecno pritrdilo
tudi Vrhovno sodišče, ki je s tem stališčem zavrnilo predlog za
dopustitev revizije.
14. Z vidika ustavnoprocesnih jamstev, vsebovanih v
22. členu Ustave, sta sporni dve stališči, ki so ju sprejela sodišča v tej zadevi.
15. Prvo stališče se nanaša na dokazno vrednost izvedenskih mnenj invalidskih komisij Zavoda. Sodišča so izvedenskima mnenjema invalidskih komisij Zavoda, ki so ju
upoštevala kot ključen dokaz, pripisala lastnost javnih listin. To
pomeni, da so predpostavila resničnost njune vsebine, kolikor
iz nje izhaja ugotovitev, da pritožnik nima telesne okvare po
Seznamu telesnih okvar.
16. Po prvem odstavku 224. člena ZPP listina v fizični in
elektronski obliki, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v
mejah svoje pristojnosti, in listina, ki jo izda v taki obliki samoupravna lokalna skupnost, družba ter druga organizacija ali posameznik pri izvrševanju javnega pooblastila, ki ji je poverjeno
z zakonom (javna listina), dokazujeta resničnost tistega, kar
se v njiju potrjuje ali določa. Pri tem je dovoljeno dokazovati,
da je določeno dejstvo neresnično ugotovljeno (četrti odstavek
224. člena ZPP). Zakonodajalec je v tej določbi izrecno omejil
domet pravila o obrnjenem dokaznem bremenu. Javne listine
so tiste listine, ki jih izda nosilec javnega pooblastila. Stališča,
da je javna listina tudi dokument, ki ga izda strokovna komisija,
ki z namenom nudenja strokovne pomoči deluje pri Zavodu kot
nosilcu javnega pooblastila, ne utemeljuje nobena v pravni znanosti sprejeta metoda razlage. Taka razlaga namreč spregleda
eno izmed nujnih predpostavk, ki je bistvena za prevalitev
dokaznega bremena – to je z zakonom poverjeno izvrševanje
javnega pooblastila tistemu, ki je listino izdal. Stališče, da so
izvedenska mnenja invalidskih komisij Zavoda javne listine v
smislu prvega odstavka 224. člena ZPP, glede na navedeno
ni utemeljeno z razumnimi razlogi. Zato je v nasprotju s prepovedjo sodniške samovolje, vsebovano v 22. členu Ustave.
12 To izhaja tudi iz ZPIZ-1, ki je določal, da Zavod o priznanju te pravice odloči na podlagi izvedenskega mnenja invalidske
komisije.
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17. Drugo stališče se nanaša na utemeljitev zavrnitve
pritožnikovega predloga za pridobitev izvedenskega mnenja
sodnega izvedenca medicinske stroke. Nepristranskost izvedencev je zaradi pomena in vpliva njihovih mnenj na odločitev
sodišča bistvenega pomena.13 Ustavno sodišče se do pomena
nepristranskosti izvedenca, kadar je izvedensko mnenje odločilni dokaz v pravdnem postopku, še ni izrecno opredelilo. Je
pa v odločbi št. U-I-123/95 zapisalo, da sta stranki v kazenskem
postopku zaradi izvedenčeve aktivne vloge v enakopravnem
položaju le, če je izvedenec nepristranski.14
18. ESČP v svoji praksi uporablja naslednja merila za
presojo nepristranskosti sodno postavljenih izvedencev: 1) narava nalog, zaupanih izvedencu, 2) položaj izvedenca v okviru
hierarhije nasprotne stranke in 3) vloga izvedenca v postopku,
predvsem pri končni odločitvi.15 Na podlagi navedenih meril
je odločalo tudi v sodbi v zadevi Korošec proti Sloveniji z dne
8. 10. 2015, v kateri je ugotovilo kršitev načela enakosti orožij
in s tem prvega odstavka 6. člena EKČP, ker je sodišče pri odločanju o upravičenosti stranke do pravice do dodatka za pomoč
in postrežbo po ZPIZ-1 uporabilo izvedenski mnenji invalidskih
komisij Zavoda kot glavna dokaza v postopku, pritožnik pa tem
mnenjem ni mogel nasprotovati, saj je bil njegov predlog za postavitev neodvisnega sodnega izvedenca zavrnjen. Za presojo
ESČP je bil ključen objektivni vidik nepristranskosti izvedenca,
tj. da sta bili mnenji za odločitev Zavoda (nasprotne stranke)
bistveni in da ju je sodišče v sodnem postopku upoštevalo kot
glavna dokaza. Pri tem je ESČP še opozorilo, da dejstvo, da je
sodišče pri odločanju vpogledalo še v drugo (medicinsko) dokumentacijo in da je bil pritožnik zaslišan, na zaključek o kršitvi
prvega odstavka 6. člena EKČP ne more vplivati.
19. Teža, ki jo sodišča pripisujejo izvedenskim mnenjem,
je glede na naravo spora razumljivo velika. V primerih, ko je
zdravstveno stanje stranke ključnega pomena, je odločilno
mnenje izvedenca medicinske stroke. Toda invalidski komisiji
Zavoda sta izvedenski organ Zavoda, ki je v tej zadevi le ena
izmed strank spora.16 Izvedenski organi Zavoda iz že opisanih
razlogov ne morejo biti nepristranski.17
20. V nasprotju z zahtevo po enakosti orožij pravdnih
strank (22. člen Ustave) je zaključek sodišča prve stopnje in
Višjega sodišča, da naj bi že iz pritožnikove izpovedbe na naroku ter iz izvedenskih mnenj invalidskih komisij, ki so med seboj
skladna, izhajalo, da telesna okvara ne obstaja. Ker sodišče
nima potrebnega medicinskega znanja, da bi samo ugotavljalo
obstoj telesne okvare, sta sodišči pritožniku z zavrnitvijo predloga za postavitev neodvisnega izvedenca odvzeli možnost
13 Glej npr. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-123/95 z dne
5. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 27/98, in OdlUS VII, 36), 10. točka
obrazložitve, št. Up-460/14, 14. točka obrazložitve, št. Up-680/14,
11. točka obrazložitve.
14 Ustavno sodišče v tej in tudi v odločbi št. Up-460/14 opozarja, da je izvedenec t. i. strokovni pomočnik sodnika. S svojim
strokovnim znanjem pomaga sodniku pri ugotavljanju dejstev, pomembnih za odločitev o sporni stvari. Prav zato je njegov vpliv na
sodnika in na odločitev (lahko) zelo pomemben.
15 Glej npr. sodbe ESČP v zadevah Sara Lind Eggertsdóttir
proti Islandiji, Placì proti Italiji z dne 21. 1. 2014 in Bönisch proti
Avstriji.
16 M. Kalčič v: N. Belopavlovič, A. Cvetko, M. Kalčič, J. Kuhelj,
N. B. Plavšak, A. Rangus, Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2000, str. 825,
opozarja, da je organ, ki v upravnem postopku odloča o pravici, vezan na podano izvedensko mnenje in ne more odločiti v nasprotju
z njim ali drugače, čeprav ga je v postopku za uveljavljanje pravice
dolžan oceniti, tako kot vsak drug dokaz. Tako tudi P. Kovač v:
T. Jerovšek in G. Trpin (ur.), Zakon o splošnem upravnem postopku
s komentarjem, Nebra, Ljubljana 2004, str. 542.
17 Teorija opozarja, da je način postavljanja, imenovanja
izvedencev lahko sporen že za predsodni upravni postopek, ki
je namenjen uveljavljanju pravic iz obveznega invalidskega ali
zdravstvenega zavarovanja, saj lahko vzbuja dvom o njihovi nepristranskosti (glej A. Bubnov Škoberne in G. Strban, Pravo socialne
varnosti, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 74).
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učinkovite obrambe zoper ugotovitve izvedenskih organov nasprotne stranke, ki so bile ključne za v sodnem postopku izpodbijano odločitev Zavoda. Višje in Vrhovno sodišče sta nadalje
ravnali v nasprotju z zahtevo po enakosti orožij pravdnih strank
tudi zato, ker sta šteli, da pritožnikov dokazni predlog (postavitev neodvisnega izvedenca) ni bil zadostno substanciran, saj
naj bi bil podan zgolj zato, ker sta invalidski komisiji organa
tožene stranke. Čeprav ni mogoče izključiti primerov, ko je (bo)
tožnikov predlog k postavitvi neodvisnega sodnega izvedenca
medicinske stroke v sodnih postopkih zoper odločbe Zavoda
nezadostno substanciran, stališče Višjega in Vrhovnega sodišča v konkretnem primeru, ko je bil pritožnikov predlog utemeljen s tožbi priloženo medicinsko dokumentacijo, iz katere po
njegovem mnenju in mnenju njegovega osebnega zdravnika,
ki je podal predlog za uvedbo postopka za priznanje pravice
do invalidnine za telesno okvaro, izhaja ugotovitev, da se je
njegovo zdravstveno stanje od ugotovitve invalidnosti v letu
1997 poslabšalo in da to poslabšanje kaže na obstoj (nastanek)
telesne okvare, nedopustno posega v enakost orožij strank, saj
pritožnik proti izpodbijanim odločbam Zavoda ne more voditi
učinkovite (enakopravne) obrambe, če mu sodišče v sporu, v
katerem je odločilno strokovno medicinsko znanje, s katerim
sodišče ne razpolaga, zavrne dostop do takšnega strokovnega
znanja. Stališče o nesubstanciranosti dokaznega predloga za
postavitev neodvisnega izvedenca medicinske stroke v okoliščinah izhodiščnega primera, ko sodišče brez pomoči oseb z
ustreznim medicinskim znanjem sploh ne more odločiti, edino
mnenje takšnih oseb (mnenja invalidskih komisij) pa je v dokaznem postopku prispevala nasprotna stranka, krši zahtevo po
enakosti orožij pravdnih strank. Ni se namreč mogoče izogniti
zaključku, da se je v takšni situaciji sodišče pri svoji razsodbi
odločilno oprlo na ugotovitve invalidskih komisij.18
21. Ustavno sodišče je glede na navedeno izpodbijani
sodbi in sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo v novo odločanje
Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani. Ker je Ustavno
sodišče izpodbijane akte razveljavilo že zaradi kršitve pravice
iz 22. člena Ustave, mu očitkov o kršitvah drugih človekovih
pravic ni bilo treba presojati.
C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki DDr. Klemen Jaklič,
dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

2973.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in pobude

Številka: U-I-130/17-9
Up-732/17-9
Datum: 28. 9. 2017

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in
ustavne pritožbe Vilija Kovačiča, Ljubljana, na seji 28. septembra 2017

s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vlade Republike Slovenije o sodelovanju v referendumski kampanji v podporo
18 Glej tudi sodbo ESČP v zadevi Korošec proti Sloveniji,
56. točka.
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uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju
z drugim tirom železniške proge Divača–Koper z dne 20. 7.
2017 se zavrže.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
3. člena in šestega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13)
se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik (pobudnik referenduma in organizator referendumske kampanje o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper
– v nadaljevanju ZIUGDT) z ustavno pritožbo izpodbija Sklep
Vlade o tem, da sodeluje v referendumski kampanji v podporo
uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača–Koper (v nadaljevanju
Sklep). Vlada je za organizatorja referendumske kampanje
določila Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in
mu za referendumsko kampanjo zagotovila sredstva v višini
97.000,00 EUR. Pritožnik zatrjuje, da je Vlada odločila, da bo
financirala le eno stran na referendumu. Izpodbijani sklep naj bi
bil zato v nasprotju s Kodeksom dobrih praks pri referendumih
(v nadaljevanju Kodeks), ki ga je sprejela t. i. Beneška komisija,
25. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/91, in Uradni list RS, št. 35/92,
MP, št. 9/92 – v nadaljevanju MPDPP) in 10. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Pritožnik
meni, da mora v skladu s citiranimi mednarodnimi instrumenti
država zagotoviti, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist
ene ali druge strani, da morajo oblasti ostati v referendumski
kampanji nevtralne, da država volivcem omogoči nepristranske
informacije z argumenti za in proti zakonski ureditvi ter da volivcem predloži uravnoteženo gradivo, v katerem so predstavljena
stališča tistih, ki zakon podpirajo, in tistih, ki mu nasprotujejo.
Zatrjuje tudi, da mu Sklep krši pravice iz 14., 15., 39., 43.,
44. in 90. člena Ustave.
2. Pritožnik hkrati vlaga pobudo. Z njo izpodbija 3. člen
in šesti odstavek 4. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (v nadaljevanju ZVRK), ki urejata organizatorje volilne kampanje (3. člen ZVRK) in možnost Vlade, da nameni
sredstva za referendumsko kampanjo pristojni službi Vlade,
kadar je ta organizator referendumske kampanje (šesti odstavek 4. člena ZVRK). Zatrjuje protiustavno pravno praznino,
ker naj ZVRK ne bi zagotavljal enakopravnega položaja vseh
organizatorjev referendumske kampanje. Izpodbijani določbi
naj bi bili protiustavni, ker omogočata, da se Vlada aktivno
postavi na eno stran v referendumu in svoje enostransko
stališče zagovarja v kampanji ter v ta namen le sebi dodeli proračunska sredstva za kampanjo. Pritožnik trdi, da je
izpodbijana ureditev v neskladju s Kodeksom, 25. členom
MPDPP in 10. členom EKČP ter 14., 15., 39., 43., 44. in
90. členom Ustave.
B.
3. Pritožnik izpodbija sklep Vlade o namenitvi sredstev
za vodenje referendumske kampanje o ZIUGDT, kot pobudnik pa zakonsko ureditev, ki je podlaga za tako odločitev
Vlade.
4. Za vsebinsko obravnavo ustavne pritožbe morajo biti
izpolnjene vse procesne predpostavke, ki jih določa Zakon o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), med njimi tudi
procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev (51. člen
ZUstS). Za vsebinsko obravnavo pobude pa mora biti v primerih, ko zakon ne učinkuje neposredno, izkazano, da je pobudnik
poprej svoje ustavnopravne očitke, ki zadevajo tako varstvo
njegovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot tudi mo-
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rebitne druge protiustavnosti zakonske ureditve,1 naslovil
na pristojna sodišča in jih šele po izčrpanju vseh pravnih
sredstev zoper odločitve pristojnih sodišč lahko uveljavlja
tudi s pobudo pred Ustavnim sodiščem (tako že v sklepu
Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 1. 2007, Uradni
list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82).
5. Zgolj sama zakonska možnost, da Vlada v postopku
zakonodajnega referenduma, ki teče vse od odloka, s katerim je bil posamezni referendum razpisan, sprejme odločitev
o sodelovanju v referendumskem postopku in namenjanju
javnih sredstev zanjo, ne pomeni njenega neposrednega
učinka na pravni položaj predlagatelja referenduma v posamezni referendumski kampanji. Ta nastopi šele, ko Vlada tak
sklep tudi sprejme in ga uveljavi. Zato izpodbijana zakonska
določba ne učinkuje neposredno.
6. Ustavno sodišče je na podlagi tretjega odstavka
82. člena Ustave volilni sodnik, ki na prvi in zadnji stopnji
zagotavlja sodno varstvo volilne pravice in poštenosti volitev,
ko gre za volitve poslancev Državnega zbora. 2 Ustava pa ne
določa, da je Ustavno sodišče tudi referendumski sodnik, ki
bi na prvi stopnji zagotavljal sodno varstvo pravice glasovanja na referendumu in poštenost referendumskega postopka. V odsotnosti izrecnih ustavnih določb je v prosti presoji
zakonodajalca, kateremu sodišču bo dana pristojnost sodnega varstva pravice do glasovanja na referendumu v primerih
vsakega posameznega referendumskega postopka. Zakonodajalec je pristojnost referendumskega sodnika podelil
Upravnemu sodišču, ko gre za nepravilnosti v referendumskem postopku pri delu volilnih organov (52. člen Zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi, Uradni list RS, št. 26/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZRLI,3 v zvezi
z 51. členom ZRLI), in Vrhovnemu sodišču zoper poročilo
Državne volilne komisije o referendumskem izidu (53.a člen
ZRLI).4 To sodno varstvo lahko sproži vsak glasovalec, torej
ga še toliko bolj sproži 40 000 glasovalcev, ki so predlagatelj
referenduma. Predmet presoje v referendumskem sporu so
lahko tudi kršitve pravil referendumske kampanje (vključno
z njenim financiranjem),5 saj je spoštovanje teh pravil eden
od pogojev za zagotovitev enakopravnega položaja organi1 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-185/10, Up1409/10 z dne 2. 2. 2012 (Uradni list RS, št. 23/12, in OdlUS XIX,
33), 14. točka obrazložitve.
2 J. Sovdat, Volilni spor, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 258.
3 Člen 52 ZRLI določa:
»Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak glasovalec, predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja zahteve za
razpis referenduma pravico vložiti ugovor pri Državni volilni komisiji
v treh dneh od dneva izvedbe referenduma.
Državna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku
oseminštirideset ur.
Vsak glasovalec ima pravico vložiti ugovor pri Državni volilni
komisiji v istem roku tudi zaradi nepravilnosti pri delu okrajne volilne
komisije v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje okraja
oziroma zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote
v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje volilne enote
ter zoper ugotovitev Državne volilne komisije o ugotovitvi izida
glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije v tujini.
Državna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku treh
dni od vložitve ugovora.«
4 Člen 53a ZRLI določa:
»Zoper poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja
na referendumu lahko vsak glasovalec vloži pritožbo v treh dneh
po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči Vrhovno sodišče
Republike Slovenije v tridesetih dneh. Zoper odločitev sodišča ni
dovoljena pritožba.
Pri odločanju se uporabljata drugi in tretji odstavek prejšnjega
člena.«
5 Primerjaj z J. Sovdat, Sodno varstvo referenduma, Pravnik,
št. 9–10 (2013), str. 640–641.
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zatorjev referendumske kampanje, ki imajo volivcem pravico
predstaviti svoje izbire in razloge zanje, in učinkovitega izvrševanja pravice volivcev do glasovanja na referendumu.6
V referendumskem sporu tako ni mogoče izpodbijati vsake
zase posamičnih odločitev bodisi pristojnih organov, ki so
zadolženi za izvajanje referendumskih opravil, bodisi odločitev ali ravnanj posameznih udeležencev referendumske
kampanje. Mogoče pa je izpodbijati referendumski izid in
v tem okviru uveljavljati vse morebitne nepravilnosti, ki bi
lahko ali so vplivale na poštenost tega postopka in s tem
tudi na njegov izid. Zakonodajalec je odločil, da je referendumski sodnik Vrhovno sodišče, ki zagotavlja sodno varstvo
na prvi in zadnji stopnji. Zoper odločitev Vrhovnega sodišča
niso dovoljena ne redna ne izredna pravna sredstva znotraj
sistema rednega sodstva. Kot v vseh drugih primerih pa je
zoper njegovo odločitev v referendumskem sporu v skladu
s pogoji, ki jih določa ZUstS, dovoljena ustavna pritožba.
Pred odločitvijo Vrhovnega sodišča pa v skladu s prvim odstavkom 51. člena ZUstS ustavna pritožba ni dovoljena, ker
pravna sredstva še niso izčrpana.
7. Glede na navedeno ima pritožnik zaradi morebitnih
kršitev pravil referendumske kampanje in njenega financiranja zagotovljeno sodno varstvo v referendumskem sporu
pred Vrhovnim sodiščem. Če z njegovo odločitvijo ne bo
zadovoljen, jo bo lahko izpodbijal zaradi kršitev človekovih
pravic in temeljih svoboščin z ustavno pritožbo. Če bo v
postopku pred Vrhovnim sodiščem uveljavljal tudi protiustavnost zakonske ureditve in Vrhovno sodišče njegovim
razlogom ne bo sledilo, bo lahko poleg ustavne pritožbe
vložil tudi pobudo, s katero bo izpodbijal zakonsko ureditev,
če bo menil, da je zaradi njene protiustavnosti prišlo do referendumskih nepravilnosti, ki so vplivale ali bi lahko vplivale
na referendumski izid. Navedeno stališče pritožniku ne onemogoča dostopa do Ustavnega sodišča, temveč pomeni le
njegovo odložitev na čas po izčrpanju pravnih sredstev pred
pristojnim sodiščem, ki ga določa zakon. Glede na navedeno
je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo, ker zoper sklep
Vlade, ki ga izpodbija, niso izčrpana pravna sredstva (1. točka izreka). Pri tem se ni spuščalo v vprašanje, ali je Vlada
sklep sprejela, prav tako pritožnika ni pozivalo k njegovi
predložitvi (drugi odstavek 53. člena ZUstS), ker tako ali tako
pritožnik še ni mogel izkazati izčrpanja pravnih sredstev.
8. Glede na to, da izpodbijana zakonska določba ne
učinkuje neposredno, pobudnik pa še ni izčrpal sodnega
varstva zoper ugotovljeni izid referenduma, je Ustavno sodišče zavrglo tudi pobudo, saj je ta glede na ustaljeno ustavnosodno presojo (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07)
preuranjena (2. točka izreka).
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 25. člena in pete alineje prvega odstavka
55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07,
54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat
ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek
Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko
Šorli. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodniki Jaklič, Knez in Šorli. Sodnik Jaklič je dal
odklonilno ločeno mnenje.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
6 Primerjaj tudi 29. točko obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-76/14 z dne 17. 4. 2014 (Uradni list RS, št. 28/14, in
OdlUS XX, 25) in 3. točko sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-108/17
z dne 13. 7. 2017 (Uradni list RS, št. 41/17).
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2974.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni
komisiji volilne enote 200 – Postojna

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 17. seji 6. 11.
2017 sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji
volilne enote 200 – Postojna
V volilni komisiji volilne enote 200 – Postojna
se razreši:
– dolžnosti članice:
Meira Hot

Št.

2976.

Št. 040-35/2014-654
Ljubljana, dne 6. novembra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2975.

Poročilo o gibanju plač za avgust 2017

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

POROČILO
o gibanju plač za avgust 2017
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2017 je znašala 1.613,62 EUR in je bila za
1,3% višja kot za julij 2017.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2017 je znašala 1.051,73 EUR in je bila za
1,2% višja kot za julij 2017.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–avgust 2017 je znašala 1.601,40 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–avgust 2017 je znašala 1.044,32 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust
2017 je znašala 1.602,98 EUR.
Št. 9611-330/2017/4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
EVA 2017-1522-0033
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za oktober 2017

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za oktober 2017
Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.
Št. 9621-148/2017/5
Ljubljana, dne 3. novembra 2017
EVA 2017-1522-0034
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

in
se imenuje:
– za članico:
Polonca Skendžič, roj. 27. 11. 1982, Veluščkova 2, 6000
Koper.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2977.

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske
borze, d. d., Ljubljana

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo
UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata
mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 2. 11. 2017 sprejela naslednje Spremembe in
dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list
RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14,
88/15, 32/16, 67/16, 5/17 v nadaljevanju: Pravila), h katerim
je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 9. 11. 2017 izdala
soglasje z odločbo opr. št.: 40211-1/2017-4:

SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE PRAVIL
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1. člen
(1) V prvem odstavku 130. člena Pravil se dodajo nove
točke od 10. do 13., tako da se prvi odstavek glasi:
»(1) Pri vnosu naročila v trgovalni sistem so opcijski naslednji podatki:
– tečaj vrednostnega papirja;
– pogoj načina izvršitve naročila;
– trgovalni pogoj naročila;
– pogoj časovne veljavnosti naročil;
– številka računa;
– referenca;
– trgovanje v imenu drugega;
– trajnost naročila;
– tečaj dodatne omejitve naročila;
– identifikacijska koda stranke;
– koda investicijskega odločevalca;
– koda investicijskega izvršitelja;
– oznaka, ki ponazarja vzdrževanje likvidnosti.«
(2) V 130. členu Pravil se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) V skladu s predpisi lahko pri vnosu nekaterih vrst
naročil v trgovalni sistem opcijski podatki iz prvega odstavka
tega člena postanejo obvezna sestavina naročila.«
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(3) Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 130. člena se
ustrezno preštevilčijo v šesti, sedmi in osmi odstavek.
Črta se 210. člen.
Črta se 211. člen.

2. člen
3. člen

Uradni list Republike Slovenije
na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Določba 104. člena
KP KD daje dovolilo, da se odpravnina, obračunana pod pogoji
in na način, kot določa 108. člen ZDR-1, izplača v višini, ki presega 10-kratnik osnove. Delodajalcu torej 104. člen KP KD ne
daje proste presoje pri tem, kateremu delavcu in v kakšni višini
bo odpravnino izplačal.
Ljubljana, dne 10. oktobra 2017
Majda Marolt l.r.
Predsednica
Komisije za spremljanje
izvajanja in razlago

KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in
uporabljati pa se začnejo dne 20. 11. 2017.
Ljubljana, dne 2. novembra 2017
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
mag. Nina Vičar l.r.
članica uprave

2978.

mag. Aleš Ipavec l.r.
predsednik uprave

Razlaga v zvezi z izvajanjem 104. člena
Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15,
86/16 in 12/17) na seji dne 27. 9. 2017 sprejela naslednjo

RAZLAGO
v zvezi z izvajanjem 104. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti
Besedilo 104. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16 in 12/17 – v nadaljevanju KP KD) temelji na določbi četrtega odstavka 108. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13
– popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl.
US – v nadaljevanju ZDR-1), ki določa, da višina odpravnine
ne sme presegati 10-kratnika osnove, če v kolektivni pogodbi

2979.

Mnenje v zvezi z izvajanjem 81. člena
Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15,
86/16 in 12/17) na sejah dne 10. 5. 2017 in dne 6. 6. 2017
sprejela naslednje

MNENJE
v zvezi z izvajanjem 81. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti
Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KP KD ugotavlja, da so v 81. členu zapisani minimalni standardi in zato te
določbe za samo izvajanje ni potrebno predhodno konkretizirati
v podjetniški kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zagotavljanju
pogojev za sindikalno delo. 81. člen predstavlja minimalni obseg pravic, ki gredo reprezentativnemu sindikatu za delovanje
v posameznem podjetju. Seveda pa je mogoče te določbe
nadgraditi oziroma dograditi v podjetniški kolektivni pogodbi
oziroma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.
Ljubljana, dne 29. junija 2017
Majda Marolt l.r.
Predsednica
Komisije za spremljanje
izvajanja in razlago
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OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE
2980.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10
Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 84/15) je Občinski svet
Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji 22. decembra
2016 sprejel

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 900-12/2017
Jesenice, dne 26. oktobra 2017
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi parc.
št. 1482/7 (ID 6804626), parc. št. 1482/8 (ID 6804624) in parc.
št. 1482/9 (ID 6804625), k.o. 2047 Dobje.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, matična številka: 5883261000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-033/2016-004
Gorenja vas, dne 22. decembra 2016
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

JESENICE
2981.

Sklep o prenehanju mandata in imenovanju
nadomestnega člana Občinskega sveta
Občine Jesenice

Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
ZLV-UPB3 in spr.) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 101/15) na 23. redni seji dne 26. 10. 2017
sprejel naslednji

KANAL
2982.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju
turizma

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami in dopolnitvami) in
16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08
in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 20. redni
seji dne 14. 9. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma
1. člen
11. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Zoper odločbo iz prejšnjega člena tega pravilnika je dopustna pritožba na župana Občine Kanal ob Soči v roku 15 dni
od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali
ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2017-13
Kanal ob Soči, dne 14. septembra 2017
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Jesenice je na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice sprejel sklep št. 546, s katerim
je ugotovil, da je občinski svetnici Zdenki Kajdiž predčasno
prenehal mandat z dnem 18. 8. 2017.
2. člen
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe Andreju Muharju, roj. 26. 3. 1972,
stanujočem na Lipcah 36, 4273 Blejska Dobrava.

KOČEVJE
2983.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora
Občine Kočevje

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) in 44. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Nadzorni
odbor Občine Kočevje na 28. redni seji dne 19. 10. 2017
sprejel
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POSLOVNIK
o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se urejajo naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Kočevje (v nadaljevanju: nadzorni
odbor).
2. člen
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje
sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga vsak član
nadzornega odbora. Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se zahteva enaka večina, kot za sprejem poslovnika.
3. člen
Nadzorni odbor sodeluje z občinskim svetom, občinsko
upravo, županom ter drugimi organi, službami in delovnimi
telesi v zadevah, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.
4. člen
Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne
skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
4.a člen
Nadzorni odbor Občine Kočevje ima pečat okrogle oblike,
premera 35 mm. V sredini pečata je grb mesta Kočevje, na
obodu pa napis »Občina Kočevje – NADZORNI ODBOR«.
Nadzorni odbor uporablja pečat na vabilih za seje, aktih,
ki jih sprejme, poročilih in dopisih.
Pečat nadzornega odbora hrani in skrbi za njegovo uporabo pristojni delavec občinske uprave.
II. NALOGE NADZORNEGA ODBORA

čevje

5. člen
Temeljne naloge nadzornega odbora so:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Ko-

– nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih
sredstev
– nadzor finančnega poslovanja porabnikov občinskega
proračuna
– ugotavljanje zakonitosti poslovanja z občinskim premoženjem in sredstvi
– preverjanje skladnosti proračuna in zaključnega računa
s predpisi s področja financ in odločitvami občinskega sveta
– preverjanje skladnosti finančnih načrtov krajevnih skupnosti s proračunom Občine Kočevje in namenske porabe
proračunskih sredstev
– druge naloge v skladu z zakonom in Statutom Občine
Kočevje.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ODBORA

svet.

6. člen
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski
Predsednika nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Nadzorni odbor vodi predsednik.

7. člen
Mandat nadzornega odbora preneha s konstituiranjem
novega občinskega sveta.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko
članu nadzornega odbora, pod pogoji določenimi v zakonu
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oziroma Statutu Občine Kočevje, preneha članstvo tudi pred
konstituiranjem novega občinskega sveta.
7.a člen
Za predčasno razrešitev se smiselno uporabljajo razlogi,
ki veljajo za predčasno prenehanje mandata občinskih svetnikov. Razrešitev posameznega člana opravi občinski svet na
predlog nadzornega odbora.

nov

8. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora
– predstavlja nadzorni odbor v razmerju do drugih orga-

– podpisuje sklepe oziroma stališča, ter druge akte, ki jih
je sprejel odbor
– se posvetuje in dogovarja z organi občine in strokovnimi
delavci občine in člani občinskega sveta
– oblikuje dnevni red seje in stališča ter sklepe, ki bodo
predmet dnevnega reda seje
– obvešča javnost o delu nadzornega odbora
– opravlja druge naloge po sklepu nadzornega odbora.
9. člen
Člani nadzornega odbora:
– se morajo redno udeleževati sej nadzornega odbora
– opravljati naloge po sklepu nadzornega odbora
– imajo pravico predlagati posamezno nadzorno dejanje
in druge ukrepe iz pristojnosti nadzornega odbora
– članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za
udeležbo na seji NO, občinskega sveta na osnovi povabila in
za opravljen nadzor v skladu s sprejetim pravilnikom o določitvi
plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih
teles v Občini Kočevje.
10. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
III. DELO NADZORNEGA ODBORA
11. člen
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah odbora ali uporablja druge oblike dela za neposredni nadzor namembnosti
porabe sredstev občinskega proračuna in razpolaganje s premoženjem Občine Kočevje.

vodi.

12. člen
Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora, ki sejo tudi

V njegovi odsotnosti vodi sejo nadzornega odbora član,
ki ga določi predsednik.
Predlog dnevnega reda določi predsednik, predloge za
uvrstitev zadev na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan na dnevni red seje uvrstiti zadevo, ki
jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan ter zadeve, ki
jih predlaga večina vseh članov nadzornega odbora.
13. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
soglasju vseh članov nadzornega odbora in v primerih, ki jih
določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno
za obravnavo.
Predsednik lahko na sejo povabi tudi pripravljavce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
O sejah nadzornega odbora se obvesti tudi župana.
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14. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih
skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora.
Članom nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče.
Posamezna odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina
članov nadzornega odbora.
Sklepi korespondenčne seje so veljavni, kolikor takšnemu
načinu sklica ne nasprotuje noben član nadzornega odbora.
15. člen
Člani nadzornega odbora so se dolžni udeleževati sej
nadzornega odbora ter opravljati naloge, za katere jih pooblasti
nadzorni odbor.
Člani imajo pravico od proračunskih porabnikov pridobivati podatke in informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih,
o katerih razpravlja nadzorni odbor.
Na sejah nadzornega odbora se vodi evidenca prisotnosti.
Seja odbora je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov
nadzornega odbora. Sklep je veljaven, če je zanj glasovala
večina vseh članov nadzornega odbora.
16. člen
Člani nadzornega odbora na seji najprej glasujejo o dnevnem redu. Dnevni red je sprejet, če je zanj glasovala večina
vseh članov.
Člani nadzornega odbora imajo pravico predlagati umik
posamezne točke z dnevnega reda oziroma razširitev dnevnega reda.
Pri sprejemanju dnevnega reda člani nadzornega odbora
najprej odločajo o umiku posamezne točke z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
Predlog o umiku oziroma o razširitvi dnevnega reda je
sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov.
17. člen
Po sprejetju dnevnega reda se potrdi zapisnik zadnje seje
in poda poročilo o realizaciji posameznih sklepov.
Po potrditvi zapisnika se preide k obravnavi posameznih
točk dnevnega reda.
18. člen
Uvodno obrazložitev k posamezni točki dnevnega reda
nadzornega odbora podajo predsednik odbora ali predlagatelj
gradiva. Nato sledi razprava.
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda,
predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok.
Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
19. člen
Predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
Sejo lahko predsednik prekine, če o tem soglaša večina
vseh članov odbora, vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v 14 dneh.
20. člen
Odbor lahko odloži obravnavanje posameznega predloga, če ugotovi, da je za odločitev o njem potrebno zahtevati
še dodatne podatke ali mnenja ustreznih organov ali institucij.
21. člen
O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki
vsebuje glavne podatke o navzočih na seji, zlasti pa predloge,
stališča in sklepe.
Za hrambo zapisnikov nadzornega odbora je zadolžena
občinska uprava.
Zapisnik nosi oznako zaupno in se z njim ravna kot z
zaupnimi dokumenti.
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IV. POSTOPEK NADZORA
22. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program
dela. Med letom lahko nadzorni odbor program nadzora spremeni ali dopolni.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, opravi
nadzorni odbor nadzor tudi v zadevah, ki jih predlaga posamezen član nadzornega odbora ali ostali proračunski porabniki in
se s predlogom strinja večina vseh članov.
Nadzorni odbor mora z letnim poročilom seznaniti župana
in občinski svet, in sicer do 31. januarja koledarskega leta za
preteklo leto.
Predsednik nadzornega odbora se mora udeležiti seje
občinskega sveta, na kateri se obravnava poročilo nadzornega
odbora, seje občinskega sveta pa se lahko udeleži tudi kadar
se obravnavajo zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so
pomembne za njegovo delo.
23. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor kolegijsko, preko svojega
člana ali preko izvedenca, ki ga predlaga nadzorni odbor.
Nadzorni odbor lahko opravi nadzor napovedano ali nenapovedano. Predstojnik nadzirane institucije je dolžan omogočiti
članu nadzornega odbora oziroma izvedencu, ki se izkaže s
pooblastilom, vpogled v dokumentacijo in normalno opravljanje
nadzora.
O tem na kakšen način bo nadzorni odbor opravil nadzor, v posameznih primerih odloči na seji nadzornega odbora
z večino glasov vseh članov. Če bo nadzorni odbor opravil
nadzor preko svojega člana ali izvedenca, mu izda ustrezno
pooblastilo.
24. člen
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje
in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma
poslovanje občine.
25. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, krajevne skupnosti, stranke, druge organizacije
ali društva, ki je predmet nadzora, ki se nanašajo na porabo
proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
26. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora, s soglasjem
občinskega sveta, pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne
strokovnjake posameznih strok.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega sodelavca, ustanove ali strokovne službe občinske
uprave.
Ob vsakoletnem proračunu Občine Kočevje predlaga
nadzorni odbor odobritev sredstev potrebnih za realizacijo posameznega programa iz svojega delovanja.
27. člen
Po opravljenem nadzoru nadzorni odbor pripravi pisno
poročilo, v katerem je imenovana nadzorovana oseba in predmet nadzora, ugotovitve, ocene in mnenja nadzornega odbora
in morebitna priporočila.
Poročilo se mora vročiti odgovorni osebi nadzorovane
osebe, občinskemu svetu in županu.
Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni poročilo nadzornega odbora
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obravnavati ter upoštevati njegova priporočila in predloge v
skladu s svojimi pristojnostmi.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi
hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno
ministrstvo in Računsko sodišče RS.
Če nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljeni sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pri
pristojnem državnem organu. Obenem s prijavo mora navesti
dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi o storjenem kaznivem dejanju. O prijavi nadzorni odbor obvesti tudi občinski
svet in župana.
27.a člen
Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:
– če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna
(vključno s poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za
namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v
proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi
občinski svet, in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev;
– oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, kadar je
ta predpisan v skladu z veljavno zakonodajo;
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške
oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;
– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane osebe.
27.b člen
Kot poročilo nadzornega odbora se štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt
nadzornega odbora.
Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega
odbora, ki so zadolženi za nadzor, predlog osnutka poročila.
Predlog osnutka poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu
osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi v roku 15 dni
po sprejemu.
Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine
in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in
obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
Nadzorovana stranka ima pravico v roku 30 dni od
prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe
oziroma pripraviti odzivno poročilo.
Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in
pojasnila nadzorovane stranke za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve
predpisov. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti
v 30 dneh od prejema le-tega.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili
in predlogi.
Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora. Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila poročilo s priporočili
in predlogi.
28. člen
Za hrambo poročila iz prejšnjega člena tega poslovnika
je zadolžena občinska uprava.
29. člen
Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost paziti na
konflikt interesov in se mora v primeru suma konflikta interesov izločiti iz odločanja ali nadzorovanja.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana stranka ali sam član nadzor-
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nega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere
opira svojo zahtevo za izločitev.
Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane,
če:
– je odgovorna oseba zakonit zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v
sorodstvu ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti
ali svaštvu do vštetega drugega kolena;
– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma
izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane stranke;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca nadzorovane stranke;
– je zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor
ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega
uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;
– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma
izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali
zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot
je dejavnost nadzorovane stranke.
O izločitvi odloča nadzorni odbor z večino prisotnih članov.
30. člen
O svojem delu nadzorni odbor poroča občinskemu svetu
najmanj dvakrat letno.

VI. JAVNOST DELA
31. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Seje nadzornega odbora niso javne.
Sej nadzornega odbora se obvezno udeležujejo predsednik in člani ter osebe, ki so na sejo vabljene.
Nadzorni odbor zagotavlja javnost z objavo letnega programa nadzora, z objavo sprememb letnega programa nadzora ter z objavo dokončnih poročil o opravljenih nadzorih.
Osnutki poročil in sklepi o pričetku nadzora niso informacije
javnega značaja.
Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela
dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje
(št. 032-8/2014-124, z dne 19. 10. 2017) vsebuje naslednje
končne določbe:

VII. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Poslovnik se objavi tudi na
spletni strani Občine Kočevje.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje
št. 032-7/2011-2108 (90) z dne 4. 11. 2013.
Št. 032-8/2014-613
Kočevje, dne 19. oktobra 2017
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Kočevje
Arijana Dronjak l.r.
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KOMEN
2984.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Komenski Kras
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tov (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) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 19. oktobra 2017 sprejel

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/04 in
39/16) je Občinski svet Občine Komen na 21. redni seji dne
25. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Komenski Kras

I.
Nepremičnini s parc. št. 2677/12 k.o. Koštabona, s parc.
št. 538/2 k.o. Kubed, se odvzame status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.

1. člen
Besedilo devete alineje prvega odstavka 10. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras (Uradni list RS,
št. 1/16, 62/16, 77/16, 23/17) se dopolni tako, da se glasi:
»– imenuje stalne ali občasne komisije in druga telesa za
posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti, ter stalno kadrovsko
komisijo, ki jo sestavljata dva člana sveta in direktor zavoda,
in ki izvaja kadrovske postopke in svoje odločitve predlaga v
potrditev svetu zavoda,«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2015
Komen, dne 25. oktobra 2017
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

KOPER
2985.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-5/2017
Koper, dne 20. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06
in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objek-

II.
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-5/2017
Koper, dne 19. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e
39/08)

PROMULGO LA DELIBERA
sulla dismissione dello status pubblico edificato
di rilevanza locale
N. 478-5/2017
Capodistria, 20 ottobre 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), per effetto degli
articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in
virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – testo unico ufficiale, 14/05 – ret, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13

Stran
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e 19/15) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 19 ottobre 2017 ha accolto la seguente

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili
insistenti sulla particella n. 2677/12, c.c. di Koštabona e sulla
particella n. 538/2, c.c. di Kubed.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini della cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di
rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2017
Capodistria, 19 ottobre 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

2986.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-4/2017
Koper, dne 20. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05

Uradni list Republike Slovenije
– 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)
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 1709/4, k.o. Dekani, 700/5,
700/6, 703/5, 703/7, 703/9, 704/4, 715/22, k.o. Gradin, 783/2,
857/18, k.o. Marezige, 1477/5, k.o. Škofije, vse last Mestne
občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1709/4, k.o. Dekani, 700/5, 700/6, 703/5, 703/7,
703/9, 704/4, 715/22, k.o. Gradin, 783/2, 857/18, k.o. Marezige, 1477/5, k.o. Škofije, zaznamuje status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2017
Koper, dne 19. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06
e 39/08)

PROMULGO LA DELIBERA
sull'acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-4/2017
Capodistria, 20 ottobre 2017
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), per effetto degli
articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale
della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212
della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – testo unico ufficiale,
14/05 – ret., 92/05, – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza
della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza
della CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta
del 19 ottobre 2017 ha accolto la seguente

Uradni list Republike Slovenije
DELIBERA
sull'acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1709/4, c.c. Dekani, 700/5, 700/6, 703/5, 703/7, 703/9,
704/4, 715/22, c.c. Gradin, 783/2, 857/18, c.c. Marezige,
1477/5, c.c. Škofije, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n. 1709/4, c.c. Dekani, 700/5, 700/6, 703/5, 703/7,
703/9, 704/4, 715/22, c.c. Gradin, 783/2, 857/18, c.c. Marezige,
1477/5, c.c. Škofije.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2017
Capodistria, 19 ottobre 2017
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

LJUBLJANA
2987.

Odlok o spremembi Odloka o tirni vzpenjači
na Ljubljanski grad

Na podlagi 20. člena, drugega odstavka 21. člena in
27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni
list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji
23. oktobra 2017 sprejel

Št.

Stran
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-96/2017-2
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2988.

Odlok o spremembi Odloka o obdelavi
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
28. seji 23. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o obdelavi komunalnih
odpadkov in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 77/10, 47/11 in 105/15) se v drugem odstavku 11. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri leta.«. Tretji in četrti stavek se črtata.
2. člen
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta
tako, da se izračunana predračunska cena iz Elaborata o
oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO
Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena
tudi za leto 2018.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-94/2017-2
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

ODLOK
o spremembi Odloka o tirni vzpenjači
na Ljubljanski grad
1. člen
V Odloku o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni
list RS, št. 68/05, 99/07 in 10/11) se drugi odstavek 14. člena
spremeni, tako da se glasi:
»Ceno prevoza, ki je lahko različna za različne kategorije
uporabnikov, upoštevaje tudi čas prevoza, določi koncesionar,
nanjo pa da soglasje Mestni svet MOL.«.
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2989.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi prvega odstavka 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

Stran
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– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne Občine Ljubljana
na 28. seji 23. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1732 285/5 v izmeri 204 m2, parcela 1732
285/4 v izmeri 396 m2, parcela 1738 267/17 v izmeri 62 m2,
parcela 1738 267/19 v izmeri 11 m2, parcela 1725 3255/4 v
izmeri 20 m2, parcela 1756 982/51 v izmeri 23 m2, parcela 1753
759/2 v izmeri 101 m2, vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno
javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Skladno z določili tega sklepa izvolijo delavci vrtca v svet
vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa dva nova
predstavnika iz Enote Galjevica in Enote Jurček namesto predstavnikov, ki sta bila izvoljena iz Enote Galjevica.
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta vrtca, razen članov sveta, ki sta bila izvoljena iz
Enote Galjevica in jima mandat preneha z dnem izvolitve novih
predstavnikov iz Enote Galjevica in Enote Jurček.
Članoma sveta, ki bosta izvoljena v skladu z določilom iz
prvega odstavka tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta vrtca.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-138/2017-2
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Št. 7113-2/2016-52
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2990.

Sklep o dopolnitvi in spremembah Sklepa
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Galjevica

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 23. 10.
2017 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi in spremembah Sklepa
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Galjevica
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Galjevica (Uradni list RS, št. 39/08 in 49/10) se v
4. členu pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico in doda
nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Enota Jurček, ki deluje na lokaciji Galjevica 52, Ljubljana.«.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca v svet vrtca volijo delavci
vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Galjevica in
Enote Jurček,
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Orlova,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih
delavcev vrtca.«.

LOG - DRAGOMER
2991.

Odlok o spremembi proračuna Občine
Log - Dragomer za leto 2017_II

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski
svet Občine Log - Dragomer na 18. seji dne 27. 9. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer
za leto 2017_II
1.člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log Dragomer za leto 2017 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

v eurih
Znesek
5.430.463,17
2.575.995,00
2.232.939,00
1.802.309,00
342.630,00
88.000,00
343.056,00
125.700,00
2.500,00
90.350,00
100,00
124.406,00

Uradni list Republike Slovenije
72

73

74

II
40

41

42

43

III
B.
IV
75

V
44

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

Št.

74.000,00
0,00
74.000,00
100,00
100,00
2.780.368,17
526.795,55

2.253.572,62
6.258.524,66
899.368,24
266.187,00
40.955,00
532.226,24
0,00
60.000,00

VI
C.
VII
50
VIII
55
IX
X
XI
XII
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (50)
ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (55)
ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran

8439

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–828.061,49
0,00
828.061,49
829.638,89
«

2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih
programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-6/2017
Dragomer, dne 27. septembra 2017
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

929.165,68
2.000,00
495.505,00

LOŠKI POTOK

149.800,00
281.860,68
4.429.990,74
4.429.990,74
0,00

2992.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na
16. redni seji dne 26. 10. 2017 sprejel

0,00

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2017

0,00
–828.061,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2017

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017
(Uradni list RS, št. 86/16), se spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

Rebalans
proračuna
2017
2.195.521
1.858.574
1.598.505
1.465.065
65.640
67.800
0

Stran

8440 /

Št.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI
260.069
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
231.059
711 Takse in pristojbine
1.300
712 Globe in druge denarne kazni
2.210
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.300
714 Drugi nedavčni prihodki
23.200
72 KAPITALSKI PRIHODKI
12.207
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sredstev
12.207
74 TRANSFERNI PRIHODKI
324.740
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
324.740
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.277.993
40 TEKOČI ODHODKI
580.856
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
159.334
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
25.219
402 Izdatki za blago in storitve
373.703
403 Plačila domačih obresti
1.600
409 Rezerve
21.000
41 TEKOČI TRANSFERI
676.216
410 Subvencije
64.180
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
428.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
51.120
413 Drugi tekoči domači transferi
132.816
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
946.421
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
946.421
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
74.500
431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.
62.500
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
12.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–82.472
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV-V)
–2.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
100.000
50 ZADOLŽEVANJE
100.000
500 Domače zadolževanje
100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
75.000
55 ODPLAČILA DOLGA
7.500
550 Odplačila domačega dolga
75.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–59.472
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
25.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
82.472
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
425.461
«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2017.
Št. 410-0074/2016-02
Loški Potok, dne 26. oktobra 2017
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

2993.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

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, 22/14 – odl. US) in 14. člena
Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 26. 10.
2017 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičninah parcelnih št.:
– 3777 k. o. 1642 Travnik,
– 3794 k. o. 1640 Retje,
– 3793/1 k. o. 1640 Retje,
– 2137/2 k. o. 1641 Hrib-Ribniški,
– 2137/18 k. o. 1641 Hrib-Ribniški,
– 1556/84 k. o. 1641 Hrib-Ribniški,
– 1556/83 k. o. 1641 Hrib-Ribniški,
se ukine vknjižena lastninska pravica javno dobro in postane
last Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, matična št. 5883806.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z
dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Loški Potok in
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0034/2017-1
Loški Potok, dne 27. oktobra 2017
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

LUČE
2994.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta
Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB)
je Občinski svet Občine Luče na 17. redni seji dne 18. 10.
2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2017
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za
leto 2017, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

74

II.
40

41

42
43

III.

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
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
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

v evrih
Rebalans
proračuna
2017
3.182.500
1.772.895
1.688.495

84.400

27.777

181.828

3.182.500
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B.
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
50
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.200.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2017
Luče, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MOZIRJE
2995.

0

Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca
Mozirje

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 16. člena Statuta Občine
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/17) in 15. člena Statuta Občine
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) sta Občinski svet
Občine Mozirje na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 in Občinski
svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 14. 9. 2017
sprejela

Stran
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SKLEP
o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje
I.
(1) Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se določi ekonomska cena v naslednji višini:
I. starost. obdobje
Kombinacija in 3–4
II. starost. obdobje

458,95 €
380,17 €
352,97 €

(2) Cena poldnevnega programa znaša 80 % cene posameznega programa.
II.
Ta Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje začne
veljati po potrditvi na občinskih svetih obeh občin in naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jo za
obe občini izvede Občina Mozirje. Nova cena iz tega Sklepa o
določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje se začne uporabljati za
mesec, ki sledi mesecu objave.
III.
Z uveljavitvijo tega Sklepa o določitvi ekonomske cene
vrtca Mozirje prenehata veljati Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob
Savinji (Uradni list RS, št. 60/13) in Sklep o uskladitvi cen
programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
(Uradni list RS, št. 60/13).
Št. 602-002/2017
Mozirje, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 007-0001/2017-9
Rečica ob Savinji, dne 14. septembra 2017
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

MURSKA SOBOTA
2996.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Mestne občine Murska
Sobota

Na podlagi 74., 75. in 79. 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),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne
občine Murska Sobota na 24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Mestne občine Murska Sobota
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje Mestne občine

Uradni list Republike Slovenije
Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna občina), ki vsebuje
podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki je vključena
v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem
prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere.
(3) Podlaga za pripravo tega odloka je elaborat
št. 28-2017, z dne 15. 7. 2017, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana.
(4) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
(1) komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture
v lasti mestne občine, ki je že zgrajena in s katero upravljajo
posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb, in sicer so to:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (v nadaljevanju: vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po
odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), vključno z
ustrezno opremo javnih cest, javna parkirišča in javne zelene
površine;
(2) obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
(3) skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za
gradnjo komunalne opreme;
(4) obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
(5) objekt je stavba oziroma gradbeni inženirski objekt v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
(6) neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek
vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST
ISO 9836; za del stavbe se za neto tlorisno površino objekta
šteje neto tlorisna površina ustreznega dela objekta, ki pripada
posameznemu lastniku;
(7) parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi
objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo
redno rabo in za katero mora zavezanec plačati komunalni
prispevek;
(8) vsi preostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
enak pomen kot v predpisih o merilih za odmero komunalnega
prispevka in vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določena za
posamezne vrste komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oziroma
so pozidana ali je na njih dopustna gradnja. Območje občine,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

na katerem se določi obračunsko območje občinskih cest, je
prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovoda je določeno enotno,
a le na tistem delu občine, ki je opremljen z vodovodom. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje vodovoda, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena
tega odloka.
(4) Obračunsko območje kanalizacije je določeno enotno
na tistem delu občine, ki je opremljen s kanalizacijo. Območje
občine, na katerem se določi obračunsko območje kanalizacije, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega
odloka.
4. člen
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega
odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih
območjih znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Vodovod
Kanalizacija

Skupni stroški
(EUR)
76.646.394
17.414.779
33.974.724

Obračunski stroški
(EUR)
42.155.516
17.414.779
33.974.724

Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 15. 7. 2017.
(3) Obračunski stroški na enoto mere iz druge alineje tega
člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(4) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan mestne
občine in se objavi v uradnem glasilu.
5. člen
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali investitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina dogovorita,
da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo
za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to,
ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu
opremljanja.
(2) Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega člena, se uporabljajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
6. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Vodovod
Kanalizacija

Obračunski stroški na enoto (EUR)
parcele Cp(ij)
NTPO Ct(ij)
3,781
17,696
1,564
7,362
3,066
14,359

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 37/08 in 22/15) ter Dopolnitev programa opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju zazidalnega načrta za Severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
št. PO/MS-21/05-N, k osnovnemu programu št. PO/MS-21/03,
ki ga je izdelal ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
iz Murske Sobote, s sklepom Mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota št. 35005-0008/2005-183 z dne 7. 12. 2005.
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8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0008/2017-2(720)
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

2997.

Odlok o komunalnem prispevku na območju
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 79. in 82. 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), Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10
in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku na območju
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne
opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo na območju Mestne občine Murska Sobota.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim Mestna občina Murska Sobota podrobno določi obstoječo
komunalno opremo, komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi,
roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter
določi podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ter novo komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo
dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec
priključil oziroma jo bo uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki
se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje
neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program
opremljanja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega
odstavka in v predpisih o merilih za odmero komunalnega
prispevka ter vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
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– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč;
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
4. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v
skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva
površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo
podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na
kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena
ni namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča, namenjena
redni rabi objekta, nahajajo na drugi oziroma drugih zemljiških
parcelah ali njihovih delih ali za parcelo iz prejšnjega odstavka
ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni
razlogi, se za površino parcele upoštevajo določila iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določajo pogoje za
parcelacijo in maksimalni faktor zazidanosti (v nadaljevanju FZ)
zemljišča na enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), v
katerem se obstoječi objekt nahaja.
(5) Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega
od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta
povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi
objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o
dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) 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 2,0.
6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp
znaša 0,3;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,7.
7. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
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(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim
omrežjem oziroma z javno cesto, če je iz soglasja k projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja
prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe
cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če
je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno javno vodovodno
omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če
je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca
razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno omrežje
za odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe
omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo
podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna
klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska
namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma
vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji dejavnosti Kdejavnost:
Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe:
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne
namene
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske
stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za
kratkotrajno namestitev
Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe

CC-SI Kdejavnost
111
0,7
112
11210
0,8
11221
1,0
11222
1,0
113

1,0

121
12111

1,3

12112
12120

1,3
1,3

122
12201
12202
12203

1,0
1,3
1,3
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Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij
– postaje, terminali, stavbe
za izvajanje elektronskih komunikacij
ter z njimi povezane stavbe
– garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– športne dvorane
Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske
stavbe
– stavbe za opravljanje verskih
obredov
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki
niso uvrščene drugje

Št.
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12302
12303
12304

1,3
1,3
1,3
1,3

124
12410

1,3
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nalne opreme na obračunskem območju izračuna na način, kot
je prikazano v enačbi iz 12. člena tega odloka.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po
formuli iz 13. člena tega odloka.
12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:

12420
125
12510
12520
126

1,1

i
j

0,7
0,8

KP(ij)

12610
12620
12650
127
12711
12712
12713
12714

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Kdejavnost
Atlorisna
Ct(ij)

12721

0,7

Dt

12730
12740

0,7
0,7

Za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1.0.
9. člen
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo
posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem
obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2
parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme občinski svet.
10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne
opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba te vrste komunalne opreme.
11. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komu-

Aparcela
Cp(ij)
Dp

– posamezna vrsta komunalne opreme;
– posamezno obračunsko območje določene vrste
komunalne opreme;
– izračunani znesek dela komunalnega prispevka,
ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju;
– površina parcele;
– obračunski stroški posamezne vrste komunalne
opreme na ustreznem obračunskem območju,
preračunani na m2 parcele;
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
– faktor dejavnosti;
– neto tlorisna površina objekta;
– obračunski stroški posamezne vrste komunalne
opreme na ustreznem obračunskem območju,
preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s
seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = S KP(ij)
Oznake pomenijo:
KP – komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(ij) – izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem
obračunskem območju;
i
– posamezna vrsta komunalne opreme.
14. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek
izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se
upošteva dejanska priključenost objekta na posamezne vrste
komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine
objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena
negativna, se komunalni prispevek ne plača.
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15. člen
Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali v
njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi nov
objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 14. členu
tega odloka.
16. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo mrliške vežice,
– za gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti,
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.
17. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Mestne občine Murska
Sobota z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote
v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih
o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero
komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanje
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda
občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Murska Sobota. Župan
odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se zavezancu odmeri
komunalni prispevek z odločbo na podlagi njegove zahteve.
18. člen
(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost za katero je potrebno gradbeno
dovoljenje, je dolžan plačati komunalni prispevek v enkratnem
znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu
je odmerjen komunalni prispevek.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko zavezancu
za plačilo komunalnega prispevka odobri plačilo komunalnega
prispevka v največ 6 zaporednih mesečnih obrokih.
(3) V zahtevi za odmero komunalnega prispevka zavezanec navede število želenih obrokov, mestna uprava pa odloči o
obročnem plačilu z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
(4) S plačilom celotnega komunalnega prispevka bo zavezancu omogočena priključitev objekta na komunalno opremo.
V ta namen lahko zavezanec od občine zahteva sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem
objekta na komunalno opremo.
19. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na odmerjeno komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so
v zasebni lasti.
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(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov.
Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
20. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec za
plačilo komunalnega prispevka pravico od občine zahtevati
sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
21. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega
prispevka.
22. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme
ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
23. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku in programov opremljanja,
veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega
prispevka.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0007/2017-2(720)
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

2998.

Odlok o določitvi imena ulice – drevoreda
v mestu Murska Sobota

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10
in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o določitvi imena ulice – drevoreda v mestu
Murska Sobota
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota, se v mestu
Murska Sobota, na novo imenuje ulica – drevored z območjem:
Drevored Martina Luthra – drevored zaokroža zelene in
urbane površine, poteka vzdolžno v približni smeri vzhod–zahod, na osi med vhodom v cerkev Martina Luthra in grajskim
portalom, enako kot Trubarjev drevored. Ulica sega od Kardoševe ulice na zahodu do Slovenske ulice na vzhodu.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega
odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih
evidentira v registru prostorskih enot.
3. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb in ulične
napisne table.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-0001/2017-5(130)
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

2999.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni
zavod Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
1. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 6. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 –
ZPOP-1A), 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in
39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 24. seji
dne 19. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni
zavod Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan
1. člen
V Odloku o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list RS,
št. 107/11, 75/12 in 22/15) se četrti odstavek 3. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Javni zavod deluje kot regijsko znanstveno raziskovalno središče, pri čemer lahko kot soustanovitelji pristopijo tudi
lokalne skupnosti in druge pravne osebe.«
Peti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namen in poslanstvo javnega zavoda je zagotavljanje
kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, socialnega področja, izvajanje programov
in dejavnosti za mlade, trajnostnega razvoja, ter učinkovitejša
organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih s ciljem dviga kvalitete življenja skupnosti in posamezni-
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ka na lokalnih in regionalnih ravneh, ter boljše prepoznavnosti
Mestne občine Murska Sobota.«
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod izvaja naslednje nepridobitne dejavnosti:
a) izobraževalne dejavnosti,
b) raziskovalne dejavnosti,
c) socialne dejavnosti,
d) dejavnost za mlade,
e) dejavnost trajnostnega razvoja skozi vključevanje naravne in kulturne dediščine.«
V šestem odstavku 8. člena se dodajo sledeče dejavnosti
po standardni klasifikaciji:
– »A/01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
– A/02.200 Sečnja
– A/3.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
– S/94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«
V 8. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod skozi socialno dejavnost krepi družbeno
solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje
socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna
delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo
ranljivih skupin ljudi na trgu dela.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017-1
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

NOVA GORICA
3000.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 –
ZIPRS1718) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 27/17) (v nadaljevanju: odlok)
se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
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»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

I.
A.
I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

41

42
43

III.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

v EUR
Proračun
2017

32.992.708
30.323.582
20.874.671
15.910.071
3.958.300
1.006.300
9.448.911
8.461.798
17.200
70.500
246.947
652.466
696.782
190.422
506.360
43.822
37.012
6.810
1.271.277
928.269
343.008
657.245
657.245
33.566.734
10.313.664
2.524.126
359.924
6.933.114
141.000
355.500
13.159.874
434.000
6.606.065
1.245.612
4.857.197
17.000
8.700.301
8.700.301
1.392.895
637.576
755.319
–574.026

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–518.336
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
6.850.044
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
62.501
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
62.501
750 Prejeta vračila danih posojil
21.600
751 Prodaja kapitalskih deležev
40.301
752 Kupnine iz naslova privatizacije
600
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
121.716
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
121.716
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
121.716
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
–59.215
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
414.425
50
ZADOLŽEVANJE
414.425
500 Domače zadolževanje
414.425
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.130.000
55
ODPLAČILO DOLGA
1.130.000
550 Odplačilo domačega dolga
1.130.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.348.816
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–715.575
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
574.026
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.348.816
«
2. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se število »40.000«
nadomesti s številom »100.000«.
3. člen
V 14. členu odloka se število »2.814.425« nadomesti s
številom »414.425«.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-27/2016-40
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3001.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica

Na podlagi 52. 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) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
26. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Nova Gorica
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 – popr., 10/14,
35/14, 72/14, 72/14 – popr., 2/15 – popr., 25/15 – obvezna
razlaga, 26/15 – popr. obvezne razlage in 40/16 – obvezna
razlaga; v nadaljnjem besedilu: odlok) se trinajsti odstavek
3. člena spremeni tako, da se na koncu odstavka za piko doda
naslednje besedilo:
»(13) V enotah, kjer je prostor definiran kot odprti javni
prostor, se zahtevano število dreves načrtuje za celotno območje enote.«
Za enaindvajsetim odstavkom se doda nov dvaindvajseti
odstavek, ki se glasi:
»(22) Meja naselja je meja urbanističnega načrta naselja.«.
Dosedanji dvaindvajseti do triinpetdeseti odstavek postanejo triindvajseti do štiriinpetdeseti odstavek.
Dosedanji petindvajseti odstavek, ki je postal šestindvajseti odstavek, se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(26) Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni
inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih
materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi
napravami. Pojem objekt se v celotnem odloku nanaša na legalno zgrajene objekte oziroma načrtovane objekte. Kadar se
določilo nanaša na nelegalen objekt, je to posebej navedeno.«.
V dosedanjem petintridesetem odstavku, ki je postal šestintrideseti odstavek, se za peto alinejo doda nova šesta alineja,
ki se glasi:
»– gradbena meja pod zemljo (GMk) je črta pod pritlično
etažo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni
v notranjost zemljišča;«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in
osma alineja.
2. člen
V prvem odstavku 39. člena se v prvi alineji črta besedo
»novega«.
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V drugi alineji prvega odstavka za besedo »nadzidava«
doda besedo »objekta«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»(2) Rekonstrukcija objektov je možna na vseh vrstah
namenskih rab.«.
3. člen
V drugem odstavku 40. člena se v prvem stavku črta
besedilo »zakonito zgrajenih«.
4. člen
Drugi odstavek 44. člena, ki sledi prvemu odstavku, se
spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod
terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen:
– pri zahtevnih in manj zahtevnih objektih najmanj 4 m.
Gradbeno inženirski objekti, ki niso stavbe in so del omrežij
gospodarske javne infrastrukture, se lahko gradijo do parcelne
meje.
– pri nezahtevnih in enostavnih objektih najmanj 1,5 m,
če gre za stavbe, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih
pa 0,5 metra. Gradbeno inženirski objekti, ki niso stavbe in so
del omrežij gospodarske javne infrastrukture, se lahko gradijo
do parcelne meje.
– pri rekonstrukciji objekta, ki ohranja enake gabarite, ni
potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik od
parcelne meje manjši od 4 m.«.
V naslednjem odstavku 44. člena se popravi številka odstavka, in sicer tako, da se številka »(2)« nadomesti s številko
»(3)«.
Dosedanji tretji do deseti odstavek se preštevilčijo in postanejo četrti do enajsti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti, se
na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda naslednje
besedilo »če tako zahteva upravljavec ceste.«.
5. člen
V 48. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se na
novo glasi:
»(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in
prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna
mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah znotraj naselja,
na katerih je stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba. Površina takšnih parkirnih mest se
lahko šteje v velikost funkcionalne parcele objekta, vendar le
v primeru gradnje eno in dvostanovanjskih stavb in ob investitorjevi izkazani pravici graditi.«.
V devetem odstavku se za besedilom »rabo BT« doda
besedilo »in ZS«.
6. člen
V prvem odstavku 49. člena se preglednica spremeni
tako, da se na novo glasi:

»
Namembnost objekta

Stanovanja in bivanje
111 Enostanovanjske stavbe
1121 Dvostanovanjske stavbe
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
– za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine

8449

Število parkirnih mest
za avtomobile (PM)

Število parkirnih mest
za avtomobile in kolesa
na območju naselij Nova
Gorica, Solkan, Pristava,
Kromberk, Ajševica
in Rožna Dolina

3 PM/stanovanje

3 PM/stanovanje

1 PM

1 PM
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Namembnost objekta

Število parkirnih mest
za avtomobile (PM)

– za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 koristne stanovanjske
površine
– za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 koristne stanovanjske
površine
– za stanovanje nad 100 m2 koristne stanovanjske površine
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (dijaški,
mladinski domovi in ipd.)
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
(študentski domovi)
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (domovi
za ostarele, varna hiša)

1,5 PM

Število parkirnih mest
za avtomobile in kolesa
na območju naselij Nova
Gorica, Solkan, Pristava,
Kromberk, Ajševica
in Rožna Dolina
1,5 PM

2 PM

2 PM

3 PM
1 PM/10 postelj

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)

1 PM/stanovanje
+ 20 % za obiskovalce

3PM
(1 PM + 1 za PM kolo)
/12 postelj
(1 PM + 1 PM za kolo)
/3 postelje
(1 PM + 1 PM za kolo)
/6 postelj
+ 50 % za obiskovalce
(1 PM + 0.5 PM za kolo)
/stanovanje
+ 20 % za obiskovalce

Poslovno trgovske dejavnosti
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
(mešani poslovni programi)
12301 Trgovske stavbe
(trgovski lokal pod 100 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina med 100 in 500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)

1 PM/2 postelji
1 PM/5 postelj
+ 50 % za obiskovalce

1 PM/30 m2 uporabne
površine,
ne manj kot 2 PM
1 PM/30 m2 uporabne
površine,
ne manj kot 2 PM
1 PM/30 m2 uporabne
površinene, ne manj kot
2 PM
1 PM/30 m2 uporabne
prodajne površine,
ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 uporabne
prodajne površine,
ne manj kot 4 PM
1 PM/80 m2 uporabne
prodajne površine,
ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m2)

1 PM/30 m2 uporabne
prodajne površine

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)
12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
12303 Bencinski servisi

1 PM/35 m2 uporabne
prodajne površine
1 PM/40 m2 uporabne
prodajne površine
1 PM/25 m2 uporabne
prodajne površine
1 PM/30 m2 uporabnih
površin
ne manj kot 3PM
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
3 PM/pralno mesto

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti)
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(avtopralnice)
Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1 PM/5 sedežev
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)
12620 Muzeji in knjižnice
1 PM/80 m2 BTP
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
Športne dejavnosti
24110 Športna igrišča – stadion

1 PM/10 sedežev
1 PM/200 m2 BTP
od tega 20 % PM za
avtobuse

(1 PM + 1 PM za kolo)
/40 m2 uporabne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)/40 m2
uporabne površine, ne manj
kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)
/40 m2 uporabne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)/40 m2
uporabne prodajne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 za PM kolo)/60 m2
uporabne prodajne površine,
ne manj kot 4 PM
(1 PM + 1 za PM kolo)
/100 m2 uporabne prodajne
površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)
/40 m2 uporabne prodajne
površine
(1 PM + 1 PM za kolo)/40 m2
uporabne prodajne površine
(1 PM + 1 PM za kolo)/50 m2
uporabne prodajne površine
(1 PM + 1 PM za kolo)/30 m2
uporabne prodajne površine

(1 PM + 1 PM – za kolo)/40 m2
BTP, ne manj kot 2 PM

(1 PM + 1 PM za kolo)
/6 sedežev
(1 PM + 1 PM za kolo)
/100 m2 BTP
(1 PM + 1 PM za kolo)
/12 sedežev
1 PM/250 m2 BTP,
od tega 20 % PM za avtobuse,
1 PM za kolo/250 m2 BTP
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Namembnost objekta

Število parkirnih mest
za avtomobile (PM)

24110 Športna igrišča – igrišča za tenis
24110 Športna igrišča
(javna kopališča)

4 PM/igrišče
1 PM/150 m2 BTP
površine javnega
kopališča
1 PM/30 m2 BTP
od tega 20 % PM za
avtobuse
1 PM/15 m2 BTP

12650 Športne dvorane s prostori za gledalce
12650 Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu)
(wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
12650 Športne dvorane – kegljišče
Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinska prenočišča)
Igralnice
Družbene dejavnosti
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)
12640 Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
12640 Stavbe za zdravstvo
(zavetišče za živali)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
(osnovne šole, srednje šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
(posebne šole za ovirane v razvoju)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
(visoke šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
(otroški vrtci)
Proizvodne dejavnosti
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
1251 Industrijske stavbe (do 200 m2)
1251 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča z obiskovalci)
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča brez obiskovalcev)
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča
(razstavni in prodajni prostori)
1251 Industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)
Drugo
24204 Pokopališča
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na
železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe)

4 PM/stezo

0,75 PM/1 sobo
1 PM/4 sedeže + 1 PM/m
pulta ne manj kot 5 PM
1 PM/10 postelj

Stran
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Število parkirnih mest
za avtomobile in kolesa
na območju naselij Nova
Gorica, Solkan, Pristava,
Kromberk, Ajševica
in Rožna Dolina
(3 PM + 1 PM kolo)/igrišče
(1 PM + 1 PM za kolo)/200 m2
površine javnega kopališča
(1 PM + 1 PM za kolo)
/40 m2 BTP,
od tega 20 % PM za avtobuse
(1 PM + 1 PM za kolo)
/20 m2 BTP
3 PM/stezo + 1 PM
za kolo/stezo

1 PM/4 sedeže + 1 PM/m pulta,
ne manj kot 5 PM

1 PM/igralni avtomat
1 PM/5 postelj
1 PM/25 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/150 m2
ne manj kot 2 PM
1,5 PM/učilnico

1,75 PM/oddelek +
0,5 PM/oddelek
za kratkotrajno parkiranje
staršev

(1 PM + 1 PM
za kolo)/učilnico
(1,5 PM + 1 PM
za kolo)/učilnico
(1 PM + 1 PM za kolo)
/30 m2 BTP
(1,5 PM + 1 PM
za kolo)/oddelek
+ 0,5 PM/oddelek za
kratkotrajno parkiranje staršev

ne manj kot 1 PM

ne manj kot 1 PM

1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 BTP
1 PM/150 m2 BTP

1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 BTP
1 PM/150 m2 BTP

ne manj kot 3 PM

ne manj kot 3 PM

1 PM/80 m2 BTP

1 PM/80 m2 BTP

6 PM/popravljalno mesto

6 PM/popravljalno mesto

1 PM/600 m2
ne manj kot 10 PM
1 PM/600 m2

(1 PM + 1 PM za kolo)/700 m2
ne manj kot 10 PM
(1 PM + 1 PM kolo)/700 m2

1 PM/50 m2*
*število PM upošteva tudi
značaj objekta in dostop
do javnega prometa

(1 PM + 1 PM za kolo)/60 m2*
*število PM upošteva tudi
značaj objekta in dostop do
javnega prometa

1,75 PM/učilnico
1 PM/25 m2 BTP

«.

Stran

8452 /

Št.

63 / 10. 11. 2017

Uradni list Republike Slovenije

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za
objekte, za katere je potrebnih več kot 10 PM in se nahajajo
izven meje naselij, naštetih v tretjem stolpcu tabele v tem
členu, in za objekte, ki nimajo posebnih določil glede parkirnih
mest za kolesa, potrebno zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih
parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo
biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte oziroma
dele objektov z različnimi dejavnostmi se upošteva največje
potrebe po istočasnem parkiranju. Število parkirnih mest se
zaradi istočasnega parkiranja lahko zmanjša za največ 30 %.«.

10. člen
V 81. členu se v preglednici, v šestem stolpcu sedme
vrstice za besedilom »124 stavbe za promet in stavbe za
izvajanje komunikacij« v novi vrstici doda naslednje besedilo:
»1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje«.

7. člen
V prvem odstavku 75. člena se druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
a) daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
s pripadajočimi objekti in priključki nanje ter
b) lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
s pripadajočimi objekti in priključki nanje;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– rekonstrukcije občinskih in državnih cest. Dopustni
so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste
(npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter
objektov gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju
ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Za dosedanjo tretjo alinejo, ki postane četrta alineja, se
doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom,
če gre za objekt, ki:
a) ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
b) je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
c) ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;«.
Dosedanja četrta alineja postane šesta alineja.
Za dosedanjo četrto alinejo, ki postane šesta alineja, se
doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira;«.
Dosedanja peta alineja, ki postane osma alineja, se
spremeni tako, da se glasi:
»– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter«.
Dosedanja šesta alineja postane deveta alineja.

13. člen
V preglednici drugega odstavka 93. člena se besedilo
drugega stolpca pete vrstice spremeni tako, da se na novo
glasi:
»Poleg dopustnih gradenj objektov in naprav ter drugih
dopustnih posegov v prostorna celotnem območju občine še:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35,
– dovoljeno je postavljanje začasnih objektov in začasni
posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
a) oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
b) cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
c) začasna tribuna za gledalce na prostem,
d) premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr.
premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– dovoljeno je postavljanje pomožne kmetijsko-gozdarske opreme, ki ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek,
žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti
ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični
tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica).«.
V preglednici drugega odstavka 93. člena se na koncu
besedila drugega stolpca šeste vrstice v novi vrstici doda
naslednje besedilo:
»Umestitev malih vetrnih elektrarn: če lokacija umestitve
ni bila preverjena v postopku OPN, se objekt lahko umesti v
prostor na podlagi OPPN.«

8. člen
V 76. členu se v preglednici v tretjem stolpcu sedme
vrstice črta besedilo »1122 tri in več stanovanjske stavbe«.

15. člen
V 104. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na
novo glasi:
»(1) Objekti razpršene gradnje so vsi objekti zgrajeni
izven stavbnih zemljišč.«

9. člen
V 80. členu se v preglednici, v drugem stolpcu pete vrstice za besedilom »1272 stavbe za opravljanje verskih obredov,
pokopališke stavbe« doda v novi vrstici naslednje besedilo:
»1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje«.

11. člen
V 83. členu se v preglednici, v drugem stolpcu šeste vrstice za besedilom »1242 garažne stavbe (za potrebe cone)«
doda v novi vrstici naslednje besedilo: »12610 stavbe za
kulturo in razvedrilo«.
12. člen
V 90. členu se v preglednici, v drugem stolpcu pete vrstice v šesti alineji črta besedilo »zakonito zgrajenih«.

14. člen
V 96. členu se v šestem odstavku za besedilom »ob
parkiriščih« doda vejica in naslednje besedilo: »razen ob
parkiriščih individualnih stanovanjskih stavb,«.
V prvem stavku devetega odstavka se za besedo »onemogoča« črta besedilo »legalno zgrajen«.

16. člen
V 108. členu se preglednica spremeni tako, da se na
novo glasi:

AJ-01/02

AJ-01/04

AJ-01/05

AJ-01/06

AJ-01/07

AJ-01/09

AJ-02/01

AJ-02/02

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

EUP

AJŠEVICA

AJŠEVICA

NASELJE

OPPN

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIA

Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas vegetacije, v največji
možni meri pa tudi ravninski gozd.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Gradnje niso
dovoljene.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

Ohranja se obstoječe stanje pozidave, možna je le rekonstrukcija v
obstoječih gabaritih.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Glej omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst. Vsi grajeni
objekti morajo biti odmaknjeni od gozda Panovec za eno sestojno
višino gozda.

POSEBNI PIP

Predviden OPPN.
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas
vegetacije, v največji možni meri pa tudi ravninski
gozd.
Na območju poplav možni le posegi, ki jih dovoljuje
zakonodaja s področja urejanja voda. Na območje
srednje poplavne nevarnosti ob cesti naj se umesti
zelene površine.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki
jih dovoljuje področna zakonodaja.

Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas
vegetacije, v največji možni meri pa tudi ravninski
gozd.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih
vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge
habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS,
ohranjajo v ugodnem stanju.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Predviden OPPN.

USMERITVE ZA OPPN
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AJ-04/02

AJ-04/03

AJ-05/02

AJ-05/03

AJ-06

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

BA-02

BA-03

BA-06

BA-12

BA-12/05

BANŠICE

BANJŠICE

BANJŠICE

BANJŠICE

BANJŠICE

BT-01

BT-02

BATE

BATE

SK

več rab

K

več rab

CDo

več rab

SK

več rab

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Ureditev pešpoti, postavitev info tabel in namestitev klopi. Vse
prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin
na tem območju. Posegi, ki zahtevajo večja zemeljska dela, niso
dovoljeni.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Gradnje stavb na območju kulturnega spomenika niso dovoljene.
Na območju KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot KD.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča
oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče
ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je
orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska
vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih
gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja (gozd s
posebnim namenom).

Dovoljena je umestitev objektov za potrebe konjeniškega športa,
maneže, izpusti. Ohranjajo naj se visokodebelni sadovnjaki in
posamezna stara drevesa, vzdržujejo naj se košene površine v bližini.

Dovoljena umestitev objektov za potrebe konjeniškega športa kot so
maneže, izpusti, urbana oprema.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

Predviden OPPN.
Vsi grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od gozda
Panovec za eno sestojno višino gozda.
Zagotavljajo naj se pogoji za ohranjanje lastnosti,
zaradi katerih je bilo območje zavarovano.
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BATE

BA-01

BANŠICE

več rab

K

K

OPPN

Št.
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AJŠEVICA
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BT-03/01

BT-03/07

BT-03/238

BATE

BATE

BATE

BR-02/04

BR-03

BR-03/02

BR-03/03

BR-04

BR-04/03

BR-08

BR-09/03

BR-10

BR-11

BR-11/02

BR-11/005

BR-11/008

BR-11/010

BR-11/013

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BT-03

BATE

A

PIP

PIP

PIP

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Stran

A

PIP

Gradnja čistilne naprave. Omilitveni ukrep: dvig občutljivih komponent
komunalne čistilne naprave vsaj 25 cm nad koto 500-letnih voda
in preprečevanje dviganja dostopne ceste, kar omogoča enako
propagacijo visokih voda kot sedaj.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Lokalne dostopne ceste, ki vodijo do čistilne naprave, se ob morebitni
rekonstrukciji ne smejo dvigovati.
Znotraj varovalnega gozda so dovoljeni le posegi v skladu
z gozdnogospodarskim načrtom in veljavno zakonodajo.

Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni
tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na
celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju (predvsem varstvo
netopirjev).

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Preostanek gozda na severu enote naj se v čim večji možni meri
ohranja.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno
funkcijo.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Bate – zaselek Podlaka: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in
vedute na zaselek.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov ter
parkirišča.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov ter
parkirišča.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
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A

A

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Št.

O

več rab

CU

SK

več rab

IK

več rab

IG

CU

več rab

ZP

A

K

ZS

več rab
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8455

ČE-02

ČE-03

ČE-03/01

ČE-03/07

ČE-03/05

ČE-04

ČE-05

ČE-05/462

ČE-06

ČE-06/01

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

BT

več rab

A

več rab

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

Dovoljene ureditve za dopolnitev obstoječe dejavnosti turistične
kmetije, ureditev kampa.
Dopustna spremljajoča dejavnosti tudi bivanje.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Gradnje in drugi posegi na območju kulturnega spomenika in njegovem
vplivnem območju morajo upoštevati varstvene režime iz načrta o
njegovem zavarovanju.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Za novogradnje, nadzidave in dozidave je zaradi ohranjanja vedut
v 50 m pasu od spomenika potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje.

Za novogradnje, nadzidave in dozidave je zaradi ohranjanja vedut
v 50 m pasu od spomenika padlim borcem potrebno pridobiti
kulturnovarstveno soglasje.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.
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IG

SSe

O

SK

več rab

več rab

Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja novih objektov
ter dozidave in nadzidave k obstoječim.

ČEPOVAN

PIP

ČE-01/02

ČEPOVAN

SSe

Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja novih objektov
ter dozidave in nadzidave k obstoječim.

ČE-01/01

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

ČEPOVAN

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Brdo so novogradnje in večja zemeljska dela možni le
na podlagi analize stabilnosti terena.

Dovoljena gradnja terapevtske kmetije.

Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za vodovarstvena
območja v skladu z občinskimi načrti.

CDo

SK

PIP

Pedrovo – zaselek: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja
in vedute na zaselek.

ČEPOVAN

ČEPOVAN

BUDIHNI

BUDIHNI

SK

PIP

Št.

BRDO

BU-01/01

BR-11/04

BRANIK

A

8456 /

BRDO

BR-11/016

BRANIK

Stran
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ČE-07/356

ČE-08/219

ČEPOVAN

ČEPOVAN

DO-01

DO-03/01

DO-04-/01

DO-05/01

DO-06/01

DORNBERK

DORNBERK

DORNBERK

DORNBERK

DORNBERK

DR-01

DRAGA

GD

GD-01/04

GD-02/01

GD-02/02

GD-04/01

GD-06

GRADIŠČE
NAD PRVAČINO

GRADIŠČE
NAD PRVAČINO

GRADIŠČE
NAD PRVAČINO

GRADIŠČE
NAD PRVAČINO

GRADIŠČE
NAD PRVAČINO

GRADIŠČE
NAD PRVAČINO

GRADIŠČE NAD PRVAČINO

DR

DRAGA

DRAGA

DO

DORNBERK

DORNBERK

ČE-06/02

ČEPOVAN

DPN

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

Ureja LN za vplivno območje plazu Gradišče nad
Prvačino v MONG .

Stran

več rab

PIP

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Pri posegih je potrebno upoštevati pogoje in omejitve s področja
elektroenergetskega omrežja.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Gradišče nad Prvačino so novogradnje in večja
zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. Predviden OPPN za obvoznico Dornberk.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Draga so novogradnje in večja zemeljska dela možni
le na podlagi analize stabilnosti terena.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Na območju KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot KD.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Dornberk so novogradnje in večja zemeljska dela
možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja novih objektov.

Dovoljena umestitev objektov za potrebe konjeniškega športa kot so
maneže, izpusti, urbana oprema in ureditev kampa.
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SB

ZK

PIP

PIP

PIP
OPPN
za cesto

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Št.

SK

ZS

več rab

SK

SK

CDi

SK

CU

A

A

K
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GG

GG-01/01

GG-02/01

GG-03/01

GG-04

GG-05/01

GG-05/02

GG-05/03

GG-06/01

GG-08/01

GG-09

GG-11

GG-12

GG-14/03

GG-14/04

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

BT

BT

več rab

SK

SK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.

Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Grgar – zaselek Fobca: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja
in vedute na zaselek.

Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s
področja upravljanja z vodami.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s
področja upravljanja z vodami.

Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi
s področja upravljanja z vodami.
Gradnje na območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem
območju morajo upoštevati varstvene režime iz načrta o njegovem
zavarovanju.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi
s področja upravljanja z vodami.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Predviden OPPN.
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SSe

SSe

SK

SK

SK

več rab

ZK

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s
področja upravljanja z vodami.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje
področna zakonodaja

Št.

PIP

PIP

8458 /

SSe

SK

Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za vodovarstvena
območja v skladu z občinskimi načrti.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi
s področja upravljanja z vodami.

Stran
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KR

KR-01

KR-04/01

KR-05/01

KR-05/02

KR-07/02

KR-08

KR-09/01

KR-12

KR-14/01

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

PIP

OPPN

PIP

FZ 0,3; Z 0,4; FI 0,9; največja višina P+2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.

Območje arheološke dediščine se ohranja nepozidano.

FZ 0,6; Z 0,1; FI 1,6
Gradbena meja v prilogi 2.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno
funkcijo.

Največja dovoljena višina P+2.

FZ 0,6; Z 0,3; FI 1,6. Največja višina P+3.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Kromberk so novogradnje in večja zemeljska dela
možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Dovoljena tudi gradnja lovskega doma (12740 – druge stavbe, ki
niso uvrščene drugje in 1250 – rezervarji, silosi in skladišča, od teh le
hladilnica in specializirano skladišče).

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Urejata OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (in OPPN
Cesta na Bonetovšče.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.

Predviden OPPN.
Faktorji izrabe se računajo na celo enoto.

Ureja ZN Pavšičevo naselje II
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CDo

več rab

ZD

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

Predviden OPPN.

Št.

CDo

ZK

SSe

CU

SSe

več rab

A

GRGAR

KROMBERK

več rab

GRGARSKE RAVNE GR-03

GR-03/227

ZS

GRGARSKE RAVNE GR-01/07

Gradnje stavb niso dovoljene.

SSe

GRGARSKE RAVNE GR-01/06

OPPN

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

SK

GRGARSKE RAVNE GR-01/02

PIP

Grgarske Ravne – vas: Na območju naselbinske dediščine je potrebno
gradnje načrtovati tako, da ohranjajo njene ključne značilnosti. Zaščiti
in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.

GRGARSKE RAVNE GR

GRGARSKE RAVNE
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KR-14/02

KR-15/01

KR-16/01

KR-16/02

KR-16/03

KR-16/04

KR-17/01

KR-17/02

KR-18/01

KR-19/02

KR-20

KR-20/02

KR-20/04

KR-20/05

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

SSe

SSe

SSe

PIP
OPPN
za cesto

OPPN

OPPN

PIP
OPPN
za cesto

PIP

PIP
OPPN
za cesto

PIP
OPPN
za cesto

PIP
OPPN
za cesto

PIP

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni v
grafični prilogi 2.

Dovoljene gradnje, ureditve in posegi za potrebe sakralnega centra.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
V območju dediščine so možni posegi v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot KD.

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni v
grafični prilogi 2.

Z 0,3

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni
v grafični prilogi 2.

Predviden OPPN za cesto.

Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo.

Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo.

Ureja OPPN Cesta na Bonetovšče.

Predviden OPPN za cesto.

Predviden OPPN za cesto.

Na območju plazljivosti gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov Predviden OPPN za cesto.
niso dovoljene. Gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov, dozidave,
nadzidave in večja zemeljska dela so možne le na podlagi analize
stabilnosti tal.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni
v grafični prilogi 2.

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni
v grafični prilogi 2.

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni
v grafični prilogi 2.

Ureja OPPN Damber III.
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Več rab

CDv

IG

SSe

SSe

ZD

PIP

Znotraj zavarovanega območja se ne načrtuje stanovanjske gradnje.
Pri prostorskih ureditvah, ki niso v nasprotju z naravovarstvenim
režimom, se ohranjajo vsa stara hrastova drevesa in njihova rastišča.
Gradnja ceste mora biti skladna z varstvenim režimom in z OPPN za
KR-16/01.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni
v grafični prilogi 2.

Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati.

FZ 0,3; Z 0,4; FI 0,9; največja višina P+2. Ves parterni prostor, razen
tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.

Št.

ZD

PIP

OPPN

PIP

PIP

8460 /

SSe

SSe

SSs

CDo

Stran
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KR-20/08

KR-21

KR-21/01

KR-21/02

KR-22

KR-22/05

KR-22/07

KR-22/09

KR-22/11

KR-22/12

KR-23/01

KR-24/01

KR-24/02

KR-24/04

KR-25/01

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

PIP

PIP

PIP

Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
Gradnja objektov možna po predhodni podzemni izvedbi daljnovoda.
Znotraj koridorja 110kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje
področna zakonodaja.

Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.

Stanovanjska gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne
izvedbe daljnovoda.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.

FZ 0,6; Z 0,1; FI 1,6
Gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe
daljnovoda.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.

Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave,
nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti
tal.

Zunanjih gabaritov stavb ni dovoljeno spreminjati. Dovoljena le gradnja
stavb za lastne potrebe stavb v vzdolžnih gradbenih linijah obstoječih
stavb. Na parc. št. 33/43 dovoljena vzpostavitev dodatnih parkirnih
mest.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Gradnja na enoti naj ostane sklenjena.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave,
nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti
tal.

Dovoljena ureditev parkirišča, počivališča in piknik prostorov v skladu
s projektom Pot miru Škabrijel.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo.

Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo na podlagi
natečajne rešitve.
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KR-25/02

KR-25/03

KR-25/04

KR-25/05

KR-26

KR-27

KR-28

KR-29

KR-30

KR-31

KR-32/01

KR-32/02

KR-33

KR-33/01

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

BT

več rab

ZD

IG

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

PIP

OPPN

Severno in vzhodno od planinske koče je dovoljena umestitev
telekomunikacijskih ter radiokomunikacijskih objektov.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne
predhodne arheološke raziskave.

Dovoljena zemeljska dela in parkovne ureditve za potrebe rekreacije.

FP 0,5
Prostorske ureditve dovoljene 20 m od zahodnega in vzhodnega roba
območja ter izven 5 m pasu ob vodnem kanalu.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

FP 0,5
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno izvesti presojo
na kvalifikacijske vrste ptic.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN Meblo.

Predviden OPPN za prenovo industrijske cone v
gospodarsko cono, namenjeno obrtnim, trgovskim in
poslovnim dejavnostim.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške
vpadnice in 12 m od kanala Koren.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.

Predviden OPPN za prenovo industrijske cone v
gospodarsko cono, namenjeno obrtnim, trgovskim in
poslovnim dejavnostim.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.

Ureja OPPN Vodovodna.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.

Ureja OPPN Vodovodna.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.

Predviden OPPN.
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IG

IG

več rab

več rab

CDo

Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti stanovanjska
gradnja ni možna.

Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti stanovanjska
gradnja ni možna. Stanovanjska gradnja je možna samo v primeru
predhodne podzemne izvedbe daljnovoda. Po potrebi se zagotavlja
protihrupne ukrepe.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje
področna zakonodaja.
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KR-33/03

KR-33/04

KR-37/01

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

več rab

LN

več rab

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Loke so novogradnje in večja zemeljska dela možni
le na podlagi analize stabilnosti terena.

Kop tehničnega kamna se sanira. Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Spremljajoče dejavnosti (do 50 % BTP objektov) so gostinstvo in
turizem.
Dovoljene so gradnje sledečih manj zahtevnih in zahtevnih objektov:
– 125 industrijske stavbe in skladišča
– 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
– 122202 poslovne stavbe – banke, pošte, zavarovalnice
– 122203 poslovne stavbe – druge
– 123 trgovske stavbe
– 2302 energetski objekti – le fotovoltaični sistemi kot del strehe ali
fasade obstoječih objektov
Dovoljena je gradnja drugih objektov, ki služijo dopolnjevanju osnovne
dejavnosti.
Dovoljene so vsakršne preparcelacije zemljišč za gradnjo pod
pogojem, da vse parcele ohranijo samostojne dostope do ceste.
Minimalni odmik stavb od cestišča je 2,5 m.
FZ: 0,7
Minimalna širina cestišč je 7,4 m (2x3 m vozišča in 1,4 m hodnika
za pešce).
Grafična zasnova območja v prilogi 2. Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest, so vidni v grafični prilogi 2.

Dovoljene ureditve razgledne točke v skladu s projektom Pot miru
Škabrijel.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne
predhodne arheološke raziskave.

Dovoljena ureditev parkirišča in počivališča v skladu s projektom
Pot miru Škabrijel.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje
področna zakonodaja.

Dovoljene ureditve arheološkega parka ter druge ureditve v skladu
s projektom Pot miru Škabrijel.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje
področna zakonodaja.

Predviden OPPN za sanacijo razpršene gradnje.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
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LK-02

LK-03

LK-03/01

LK-03/02

LK-03/454

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LV-01/01

LV-02/01

LV-02/02

LV-02/03

LV-03

LV-04/01

LV-04/02

LV-05

LV-05/01

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

CU

več rab

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Gradnja na podlagi arhitekturnega natečaja, ki zajema tudi enoto
LV-05/04.
Z 0,3; FZ 0,4; FI 2,0.
Največja dovoljena etažnost P+3.
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin
na območju. Ohranja se objekt stare šole. Zagotavlja se ohranjanje
vedut na grič s cerkvijo.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Ureditev igrišča.

Z 0,6; FZ 0,3; FI 0,5;, višina P+1, pri čemer je zgornja etaža
neposredno pod ostrešjem.
Objekti naj bodo od roba gozda odmaknjeni vsaj 20 m.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.

Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.

FZ 0,3; Z 0,6; FI 0,6; velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2

Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov.

Kulturni spomenik domačija Lokovec 220 je potrebno varovati v
avtentični pričevalnosti (značilna domačija cerkljansko škofjeloškega
tipa), dejavnosti pa prilagoditi le-temu. Domačija naj ohrani
stanovanjsko in gospodarsko funkcijo.

Možne so umestitve tistih dejavnosti, ki ne onesnažujejo podzemnih
voda in podtalja.

Prenova stare šole in novogradnja, oboje za namen turistične ponudbe
in nastanitve.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Kop tehničnega kamna se sanira.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Predviden OPPN:
FZ 0,3; Z 0,5; FI 0,6; velikost zemljišča za gradnjo
500–600 m2, višina P.
Z gradnjo se ne sme posegati na območje
varovalnega gozda. Objekti naj bodo od roba gozda
odmaknjeni vsaj 20 m.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
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LV-05/02

LV-05/03

LV-05/04

LV-05/05

LV-06/01

LV-06/03

LV-07/02

LV-07/03

LV-08/02

LV-08/11

LV-09/01

LV-09/02

LV-09/03

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

PIP

PIP

PIP

Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja
in oskrbovanja smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja
in oskrbovanja smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Gradnje in posegi za ureditev smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Največja višina P+1
FZ 0,3; Z 0,6; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

FZ 0,3; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2

Z 0,4; FZ 0,4; FI 1,5; višina max P+3.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.

Z 0,6; FZ 0,3; FI 0,5;
velikost zemljišča za gradnjo 300–600 m2
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Z 0,4; FZ 0,4; FI 2,0.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. V čim večji možni meri naj
se ohranjajo obstoječe krajinske strukture kot so suhozidi.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Z 0,4; FZ 0,4; FI 2,0

Gradnja na podlagi arhitekturnega natečaja, ki zajema tudi enoto
LV-05/01.
Z 0,3; FZ 0,4; FI 2,0
največja dovoljena etažnost P+3
Zagotavlja se ohranjanje vedut na grič s cerkvijo.

Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.
Predviden OPPN.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
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LV-09/05

LV-10/01

LV-10/04

LV-10/05

LV-10/06

LV-10/09

LV-11/03

LV-11/04

LV-11/05

LV-12/01

LV-12/02

LV-12/03

LV-13/01

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

ZS

ZS

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov.
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in gradbenih
posegov. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst
ter habitatni tipi, zaradi katerih so določena varovana območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov.
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in gradbenih
posegov. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst
ter habitatni tipi, zaradi katerih so določena varovana območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
zaradi katerih so določena varovana območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov s komunalno infrastrukturo za potrebe
sanitarij in prostora za pripravo hrane, piknik prostor.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov.
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in gradbenih
posegov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Dovoljene umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

FZ 0,3; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2

Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
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ZS

ZS

ZS

ZS

SK

PIP

Dovoljene umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

FZ 0,3; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2

Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja
in oskrbovanja smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
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NG

NG-01/01

NG-01/02

NG-01/03

NG-02

NOVA GORICA
NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

PIP
OPPN
za cesto.
OPPN

PIP

PIP
OPPN
za cesti.

Predviden OPPN.
FZ 0,3; Z 0,3; FJP 0,6
Območje je namenjeno gradnji objektov za izvajanje
dejavnosti institucij regionalnega značaja ter
dejavnosti visokotehnoloških institucij. Dovoljena
je tudi gradnja za potrebe izvajanja drugih na CU
dovoljenih dejavnosti, ki služijo kot servisne dejavnosti
osnovnim dejavnostim.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.
Predviden OPPN za podaljšek ulice Gradnikove
brigade.

Predviden OPPN za podaljšek ulice Gradnikove
brigade.

Predviden OPPN za podaljšek Ulice Gradnikove
brigade.
Predviden OPPN za Vojkovo cesto.

Št.

CU

CDo

CDo

SSv

Na območjih prometnih površin ni dovoljeno postavljati prometnih
ovir ter nobenih nadzemnih enostavnih objektov, razen prometne
signalizacije in razsvetljave. Dovoljene so le drevoredne in parkovne
parterne ureditve, ki ne ovirajo prometne preglednosti. Javnih odprtih
prostorov ni dovoljeno ograjevati ali njihove prehodnosti omejevati.
Na območjih javnih odprtih prostorov se faktorje računa na celotno
enoto urejanja. Območje za pešca je dovoljeno od območij za motorni
promet ločevati le s potopnimi ali fiksnimi stebrički, razen če je
drugačna ureditev predpisana z OPPN ali z arhitekturnim natečajem.
Dovoljene so le varovalne ograje okrog igrišč za igre z žogo ter
varovalne ograje otroških vrtcev in tam, kjer je z drugimi predpisi
določeno. Postavljanje zapornic kot samostojnih objektov ni dovoljeno.
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Nova Gorica so novogradnje in večja zemeljska dela
možna le na podlagi analize stabilnosti terena.
Nova Gorica – mestno jedro: Zaščiti in varuje se prepoznavna lega
v prostoru, značilna zasnova modernega mesta, odnos med
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute
na mesto.
FZ 0,4; Z 0,3; FJP 0,2
Ob podaljšku ulice Gradnikove brigade ter spremenjeni trasi Vojkove
ceste (SV vogal EUP) je gradnjo treba zaključiti z objektom, ki
predstavlja višinski poudarek v osi Ulice Gradnikove brigade. Za
arhitekturno rešitev se izvede javni natečaj.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
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NG-04/02

NG-04/03

NG-05/01

NG-05/03

NG-05/04

NG-06/01

NG-06/02

NG-06/03

NG-07/01

NG-07/02

NG-08/01

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

IG

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Območje Trga Evrope je prireditveni prostor. Režim na prireditvenem
prostoru se določa z občinskim odlokom.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Dovoljene so gradnje in prostorske ureditve za potrebe mladinske
in alternativne kulture.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

FI 1,2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

Gabaritov stavb se ne sme spreminjati.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Gabaritov stavb se ne sme spreminjati.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Predvidena izdelava OPPN.
Dovoljene gradnje in prostorske ureditve za
gospodarsko razvojno raziskovalno dejavnost in
spremljajoče dejavnosti.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
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CU

CDk

ZP

CU

ZP

CU

CU

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Predviden OPPN.
Predvidena ureditev vodnega zadrževalnika in
okolice. Obvezen del akta je izdelava načrta krajinske
arhitekture.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.

Vzdrževane varovalne zelene površine vzdolž obvoznice s peš
Predviden OPPN.
in kolesarsko povezavo mesta z zelenim zaledjem. Krajinska ureditev
vodnega zadrževalnika.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.

Št.

PIP
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PIP
OPPN
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NG-08/02

NG-09

NG-10

NG-11

NG-12/01

NG-12/02

NG-13/01

NG-14/01

NG-14/02

NG-16/01

NG-17/02

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

SSv

OPPN

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

FZ 0,5; Z 0,2; FI 1,5; višina P+2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,3, Z 0,4
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljeno je prizidati končne objekte
v nizu. Strehe prizidkov morajo ohraniti obliko strehe osnovnega,
prizidanega objekta. Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja.
Stavbi št. 3065, k.o. Nova Gorica, se lahko spremeni namembnost
poslovnega prostora v stanovanje (dovoli se večstanovanjski objekt).
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.

Prometno napajanje območja je potrebno urediti celovito – za celo
EUP.
Investitor mora pri gradnjah novih objektov zagotoviti predpisano
stopnjo varstva pred hrupom.
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, prikazan v prilogi 2.

Predviden OPPN.
FI 2,0
Stavbe namenjene izključno bivanju. Nadomestitev
kotlovnice ob garažni hiši z mestno stavbo. Dovoljene
gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin ni
dovoljeno zmanjševati. Ves parterni prostor, razen
tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti
prostor.

Predviden OPPN.
Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih
površin ni dovoljeno zmanjševati.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Predviden OPPN.
Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih
površin ni dovoljeno zmanjševati.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Urejajo
LN Ob železniški postaji v Novi Gorici.
OPPN Ob železniški postaji – sever,
OPPN Ob železniški postaji – jug – samo cesta
na jugu enote

Št.

CDo

SSv

SSv

CDi

SSe

SSs

SSs

CDo

BD

CU
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8469

NG-18

NG-19/01

NG-19/02

NG-20

NG-21

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

OPPN

OPPN

PIP

Kot osnovna dejavnost se lahko umešča tudi dejavnost zavarovalnic.

Ureja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici.
Predviden OPPN za cesto.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in
cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi
enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev
Kidričeve ulice.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest ter gradbena linija v prilogi 2.

Predviden OPPN.
FZ 0,3; FI 2,0
Stavbe z javnim programom v pritličju.
Dovoljeni so posegi za sanacijo in dograditev parkirnih
hiš s poslovnimi programi na podlagi strokovne rešitve
za celovito sanacijo kompleksa.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.

63 / 10. 11. 2017

CU

SSv

CDz

Območje se ureja na podlagi natečaja.
Dovoljena etažnost je max P+3. Faktorji izrabe (FP, FI, FJP, FZ) niso
določeni. Faktor zelenih površin (Z) ni določen. Zelene površine
se umesti upoštevajoč potek zelene poteze vzdolž zahodne strani
Kareja VI.
Zagotoviti je potrebno peš in kolesarsko prehodnost enote v smeri
sever – jug ter prečne povezave nanjo.
Največje dovoljeno število parkirnih mest je 250. Garažna hiša mora
biti podzemna.
Dostop do parkirišč mora biti iz Ulice Gradnikove brigade, razen za
reševalna vozila, invalide in dostavo.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbene meje v pritličju in nadstropju veljajo za zahtevne in manj
zahtevne stavbe.
Gradbene meje so določene grafično v prilogi 2.

Predviden OPPN.
Sprememba namembnosti v spremljajočih objektih
vzdolž Rejčeve ulice je dovoljena le, če ohranja javni
značaj parternega prostora. Gradnje niso dovoljene.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Št.

PIP

OPPN
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NG-22/01

NG-23

NG-24/02

NG-24/03

NG-25/01

NG-25/02

NG-25/03

NG-25/04

NG-27/01

NG-28/01

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

Predviden OPPN.
Območje naj se nameni tudi gradnji neprofitnih
stanovanj.

Predviden OPPN.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške
vpadnice.

Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici.

Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici.
Območje parka je prireditveni prostor.

Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici.
Območje travnika je prireditveni prostor.

Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici.
Območje ploščadi med knjižnico in gledališčem je
prireditveni prostor.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in
cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi
enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev
Kidričeve ulice.
Gradbena linija v prilogi 2. Objekti, si segajo preko
gradbene linije, se lahko rekonstruirajo in spreminjajo
namembnost, lahko pa tudi dozidujejo in nadzidujejo,
vendar tako, da dozidave in nadzidave ne presegajo
gradbene linije.

Ureja OPPN Ob gasilskem domu.
Predviden OPPN.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.

Ureja OPPN Ob gasilskem domu.
Predviden OPPN za cesto.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest ter gradbena linija v prilogi 2.
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.
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8471

NG-28/02

NG-28/03

NG-28/04

NG-30/01

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

CU

OPPN

Območje Kotalkališča je prireditveni prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih
omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni
naslednji omilitveni ukrepi:
– izgradnja razbremenilnika Soča v Prvomajski ulici,
ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo,
(skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter
odsekom odvodnika, načrtovanim v OPPN ZBDVs za
2. fazo).
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju
terena,
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem,
ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje
se izvede samo na območjih načrtovanih objektov.
Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne
izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno
umeščati objektov:
– hotelskih in podobnih za kratkotrajno namestitev,
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev,
– garažnih stavb,
– muzejev in knjižnic,
– stavb za zdravstvo.
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se
ne sme opravljati dejavnosti,
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja
večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …)
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem
premične kulturne dediščine ter dokumentarnega
in arhivskega gradiva.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.
Gradbena meja odmik 12 m od osi Vodovodne.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.

Predviden OPPN.

Št.

OPPN

OPPN

OPPN
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NG-30/02

NG-30/03

NOVA GORICA

NOVA GORICA

Stran

Predviden OPPN.

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih
omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni
naslednji omilitveni ukrepi:
– izgradnja odvodnika Soča v Prvomajski ulici,
ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo
(skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter
odsekom odvodnika, načrtovanim v OPPN ZBDVs za
2. fazo).
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju
terena,
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem,
ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje
se izvede samo na območjih načrtovanih objektov.
Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne
izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno
umeščati objektov:
– hotelskih in podobnih za kratkotrajno namestitev,
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev,
– garažnih stavb,
– muzejev in knjižnic,
– stavb za zdravstvo.
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se
ne sme opravljati dejavnosti,
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja
večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …)
ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične
kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega
gradiva.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Usmeritve za OPPN za zahodno mestno cesto:
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih
omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.
Delno – predviden OPPN.
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8473

NG-30/04

NG-30/05

NG-31

NG-33/01

NG-33/02

NG-34/01

NG-34/02

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

SSv

PIP

OPPN

PIP

PIP
OPPN
za cesto

PIP

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Usmeritve za OPPN za zahodno mestno cesto:
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih
omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.
Usmeritve za OPPN:
Območje naj se nameni tudi gradnji neprofitnih
stanovanj.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Predviden OPPN
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.

Z 0,5; FI 1,2
Dozidava in nadzidava obstoječih ter gradnja novih stavb ni dovoljena.
Zmanjševanje zelenih površin pred gradbeno linijo ni dovoljeno.
V zaledju so dovoljene parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih
prostorov ali uvozov v podzemne garaže. Ves parterni prostor, razen
tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji
v okviru varovanega območja.

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan
v grafični prilogi 2.
Z 0,5; FI 1,2
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Dozidava in nadzidava obstoječih ter gradnja novih stavb ni dovoljena.
Zmanjševanje zelenih površin pred gradbeno linijo ni dovoljeno.
V zaledju so dovoljene parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih
prostorov ali uvozov v podzemne garaže. Ves parterni odprti prostor,
razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Stavbe lahko imajo v pritličju javni program.
Gradbena meja ter okvirna načrtovana območja javnega dobra
in rezervat ceste v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljenje gradnje za potrebe
parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
Predviden OPPN.

Predviden OPPN.
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NG-34/04

NG-35/01

NG-35/03

NG-36/01

NG-36/02

NG-36/03

NG-37/01

NG-37/02

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Gradbena meja prikazana v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Z 0,5; FI 1,2
Dozidava in nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena. Zmanjševanje
zelenih površin ni dovoljeno. Dovoljene so parkovne parterne ureditve,
ureditve parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže. Ves
parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljenje gradnje za potrebe
parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
FJP 0,5; Z 0,3; FI 1,2
Dovoljena gradnja stavb le ob podaljšku Delpinove ulice. Dovoljene
so parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov
v podzemne garaže.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbeni meji v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
FZ 0,4; Z 0,3
Dovoljene so parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov
ali uvozov v podzemne garaže.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljenje gradnje za potrebe
parkiranja.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju je dovoljena
le vzdolž Kidričeve ulice, dozidava in nadzidava obstoječih stavb
ni dovoljena. Gradnja je dovoljena le na podlagi skupnega
arhitekturnega natečaja za enoti NG-37/01 in NG-38/01. Dovoljena
je odstranitev obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter
gradnja podzemnih garaž. Profil uličnega prostora med gradbeno linijo
in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Dovoljene so parkovne ureditve parternega prostora. Zelenih površin
ni dovoljeno zmanjševati.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve
za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
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8475

NG-37/03

NG-37/04

NG-37/05

NG-38/01

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

NOVA GORICA

SSv

SSv

PIP

PIP

Dovoljene so ureditve parternega prostora na podlagi arhitekturnega
natečaja.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve
za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
V prostor med avtobusno postajo in Erjavčevo ulico dopustna
umestitev tržnice in ureditev trga ob upoštevanju strokovnih podlag
za ureditev Rusjanovega trga.
Gradnja drugih stavb ni dovoljena, dovoljeni so le adaptacijski in
preureditveni posegi za potrebe avtobusne postaje in dopolnilnih
dejavnosti brez dozidave in nadzidave,
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve
za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Dozidava, nadzidava ali gradnja novih stavb z javnim programom
v pritličju je dovoljena le vzdolž Delpinove ulice. Gradnja je dovoljena
le na podlagi arhitekturnega natečaja. Dovoljena je odstranitev
obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih
garaž.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve
za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju je dovoljena le
vzdolž Kidričeve ulice, dozidava in nadzidava obstoječih stavb ni
dovoljena. Gradnja je dovoljena le na podlagi skupnega arhitekturnega
natečaja za enoti NG-37/01 in NG-38/01. Dovoljena je odstranitev
obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih
garaž. Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne
rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
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FZ 0,4; Z 0,3; FI 2,5
Dovoljene so parkovne ureditve parternega prostora.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve
za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Dovoljena je gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju
na mestu objektov ohranjenih domačij. Dozidava in nadzidava
obstoječih stavb ni dovoljena.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve
za ureditev Kidričeve ulice.
Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov
ter gradnja podzemnih garaž.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
Z 0,4
Pred stavbami vzdolž ulice Tolminskih puntarjev dovoljena le enovita
parkovna ureditev.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
FZ 0,5
FI 0,5
Dovoljeni gradbeni posegi ter parterne ureditve za potrebe otroškega
varstva.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
FZ 0,4; Z 0,3; FI 2,5
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
FZ 0,3; Z 0,5
Dovoljene stavbe z javnim programom v pritličju. Ves parterni odprti
prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti
prostor.
Dovoljene gradnje za potrebe bencinskega servisa.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Vodni zadrževalnik. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih
vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe,
prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
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Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in
v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni
ukrepi:
– izgradnja odvodnika ZBDVs v Sočo, ki odvaja del meteorne vode
neposredno v Sočo, (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter odsekom
odvodnika načrtovanim v OPPN ZBDVs za 2. fazo),
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena,
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem območju, ki se
izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na
območjih načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v
primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz
kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati
objektov:
– garažnih stavb,
– drugih gradbeno inženirskih objektov za šport …
Na območju srednje poplavne nevarnosti se lahko umešča tudi
– energetske objekte – le kot dele streh.
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati
dejavnosti,
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila
ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice,
zdravilišča …)
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne
dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Objekti namenjeni izključno bivanju.
Dovoljena etažnost P+2.

Znotraj območja KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.

Dovoljena gradnja nezahtevnega objekta za lastne potrebe –
enoetažna pritlična lopa izven območja plazljivosti.

Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot.
Za potrebe sakralnega centra so dovoljene gradnje ter parkovne
in parterne ureditve.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Usmeritve za OPPN:
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih
omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.
Delno – predviden OPPN
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, je viden v grafični prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih
omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni
naslednji omilitveni ukrepi:
– izgradnja razbremenilnika ZBDVs v Sočo, ki odvaja
del meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s
pridobljenim gradbenim dovoljenjem
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za prvo fazo
ter odsekom odvodnika, načrtovanim v OPPN ZBDVs
za drugo fazo),
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju
terena,
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem
območju, ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota
pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih
načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen
v primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami
odvajanje vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno
umeščati objektov:
– garažnih stavb,
– drugih gradbeno inženirskih objektov za šport …
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Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni
ukrepi:
– izgradnja odvodnika v Prvomajski ulici, ki odvaja del meteorne vode
neposredno v Sočo, (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter odsekom
odvodnika načrtovanim v OPPN ZBDVs Soča za 2. fazo),
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena,
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem, ki se izvede na
koti 90,2 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih
načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru
vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanja vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati
objektov:
– garažnih stavb,
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati
dejavnosti,
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila
ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice,
zdravilišča …)
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne
dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in v
skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Usmeritve za OPPN:
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika
odprti prostor.
v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.

Območje je namenjeno razvoju visokošolskih, univerzitetnih
in raziskovalnih dejavnosti.

Na območju srednje poplavne nevarnosti se lahko
umešča tudi
– energetske objekte – le kot dele streh.
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se
ne sme opravljati dejavnosti,
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja
večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …)
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem
premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in
arhivskega gradiva.
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Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna za peš in
kolesarski promet.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbena meja, okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste in gradbena meja so prikazana v grafični prilogi 2.
Dovoljena gradnja na podlagi izvedenega javnega arhitekturnega
natečaja.
Dovoljena gradnja za potrebe šolstva na podlagi arhitekturnega
natečaja. Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna
za peš in kolesarski promet.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor. Gradbena meja, okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste, prikazani v prilogi 2.
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.
FZ 0,2; Z 0,4; FI 1,2
Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna za peš
in kolesarski promet.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Južni del območja naj se nameni gradnji neprofitnih stanovanj skladno z Delno urejata LN Ob železniški postaji v Novi Gorici in
že pridobljeno natečajno rešitvijo za območje ob železniški postaji.
OPPN Ob železniški postaji – jug.
FZ 0,6; Z 0,3; FI 1,2
Delno ureja LN Ob železniški postaji v Novi Gorici.
Stavbe v celoti namenjene bivanju. Koridor za notranjo povezovalno
cesto na zahodnem robu enote.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Stavbe v celoti namenjene bivanju.
Med Prvomajsko ulico in stavbami so dovoljene le parkovne ureditve
parterja ter ureditev površin za peš in kolesarski promet.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Predviden OPPN.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Za potrebe izvajanja visokošolskih, univerzitetnih in
raziskovalnih dejavnosti je dovoljena tudi gradnja
naslednjih vrst stavb:
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.
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Splošne usmeritve in pogoji:
– uredi se osrednja javna pot, ki poteka od Bazoviške ulice do
Rejčeve ulice, z dvema prečnima povezavama, ki navezujeta športni
park na Cankarjevo ulico in ploščadjo z dostavno površino na stiku z
Bazoviško ulico,
– javne površine se ustrezno zazelenijo,
– faktorja Z ni potrebno zagotavljati,
– uredi se parkirišče vzdolž Bazoviške ulice, ki mora zadostiti
varnostnim zahtevam za mednarodne nogometne tekme,
– parkirišča se zasadijo z drevesi (1 drevo na 4 PM),
– odstranijo se tenis igrišča ter preuredijo odprte površine v tematske
parkovne površine – park ob bazenskemu kompleksu (A), športne
površine v zelenju (B) in novi urbani park (C),
– ohrani se parkovni značaj poteze vzdolž Erjavčeve ulice ter
drevoreda ob Cankarjevi in Rejčevi ulici, ki se dopolnita,
– poenoti se grafična podoba informacijskih in oglaševalskih vsebin
ter urbana oprema,
– omogočena mora biti dostopnost za intervencijska vozila, pešce
in kolesarje do vseh športnih objektov v enoti. Ves parterni odprti
prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti
prostor.
– gradbene meje, linije in območja javnega dobra prikazana
v prilogi 2.
Usmeritve in pogoji za gradnjo posameznih objektov:
Obstoječi poslovno bazenski kompleks ob Rejčevi in Cankarjevi
(objekt 1):
– rekonstrukcija, nadzidava
– dovoljena etažnost P+2, za vogalni stolp P+3
– dopustno je preoblikovanje teras v zaprte prostore, stena naj bo
zamaknjena v notranjost objekta in naj ohranja obstoječo členitev
fasade objekta, streha mora biti ravna.
Nova večnamenska športna dvorana (objekt 2):
– gradnja novega objekta
– višino, površino in oblikovanje se prilagodi programu in tehnologiji
objekta, streha je lahko ozelenjena
– objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice,
ohranja se drevored

FZ 0,6; Z 0,2; FI 3,5; največja višina P+6
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Stavbe namenjene izključno bivanju.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
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Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
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– dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice
– dopustna je izgradnja podzemne garaže z uvozom/izvozom iz
Cankarjeve ulice
– možno je fazno dograjevanje objekta v smeri od Cankarjeve ulice
proti zahodu
Novi objekt pokritega bazena (objekt 3):
– gradnja novega objekta,
– za izračun potrebnega števila PM se uporablja Pravilnik o tehničnih
ukrepih in in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred
utopitvami na kopališčih.
Obstoječi objekt stadiona tribune zahod (objekt 4):
– rekonstrukcija, oblikovna sanacija
Novi objekt stadiona tribune vzhod (objekt 5):
– gradnja novega objekta
– višina P+1, če objekt nima tribune,
– višina P+2, če objekt ima tribuno, pri čemer je zadnja etaža
nadstrešnica nad tribunami,
– dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice
– dopustna je izgradnja objekta brez tribun, če se izkaže, da te niso
potrebne
– objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice,
ohranja se drevored
Novi servisni objekt ob Cankarjevi (objekt 6):
– gradnja novega objekta
– dovoljena etažnost P+1
– dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice
– objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice,
ohranja se drevored
Novi dopolnilni objekt stadiona (objekt 7):
– gradnja novega objekta
– dovoljena etažnost P
– paviljonski objekt, želena je prečna členitev objekta in/ali notranji atrij
– dopustna je gradnja podzemne garaže pod objektom in območjem
parkirišča med objektom in Bazoviško ulico
Obstoječi paviljonski objekt na križišču Bazoviške in Erjavčeve ulice
(objekt 8):
– rekonstrukcija ali odstranitev objekta, dopustna gradnja novega
objekta znotraj obstoječih gabaritov,
– dovoljena etažnost P
– če se objekt odstrani, se lahko nadomesti z zelenimi površinami ali
parkirišči
– dopustno je arhitekturno preoblikovanje objekta, ki naj ohrani
paviljonski značaj
– dopustna je sprememba namembnosti v okviru sicer dovoljenih vrst
zahtevnih in manj zahtevnih stavb
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Gradbene meje in linije v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Gradnja novih objektov in enotna ureditev uličnega profila med
gradbeno linijo in cestiščem na podlagi strokovne rešitve za ureditev
Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.

Gradbene meje in linije v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

FZ 0,4; FI 1,6; FJP 0,4
Na območjih parkirišč za Kulturnim domom in Trgovsko hišo je
potrebno vzpostaviti odprte javne površine.
Območje Bevkovega trga je prireditveni prostor.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve
ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve za
ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.

FZ 0,4; FI 2,0
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

FZ 0,5; FJP 0,4; FI 2,5; FP 5,0
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Dovoljena gradnja objektov
za potrebe šolskega programa z dopolnilnimi dejavnostmi.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

FZ 0,3; FI 1,2
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
Stavbe namenjene izključno bivanju.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

Ureja OPPN – Načrt o LN za obvoznico Kromberk–
Solkan.
Predviden OPPN.

63 / 10. 11. 2017 /

PO

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Št.

CU

CU

CDo

CDi

SSv

Uradni list Republike Slovenije
Stran

8483

NG-64

NG-65

NG-66

NOVA GORICA

NOVA GROICA

NOVA GORICA

Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin
na tem območju.

OS-01/04

OSEK

PIP

Dovoljene so ureditve športnih igrišč. Ni dovoljena gradnja stavb.
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin
na tem območju.

OS-01/03

OSEK

CU

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Osek so novogradnje in večja zemeljska dela možni le
na podlagi analize stabilnosti terena.

Magistrala – južni del.
Vzpostavi se ulični profil z voziščem širine 2 x 3 m, dvostranskim
pasom vzdolžnih parkirišč (2 x 2,5 m), obojestranskim drevoredom
(2 x 1,5 m), dvostransko enosmerno kolesarsko stezo (2 x 1,5 m) in
obojestranskim peš hodnikom (približno 2 x 2,5 m).
Prečni naklon cestišča je strešni. Vzdolžni naklon mora biti tak, da
omogoča nemoteno odvajanje poplavnih voda po cestišču v smeri
končnega recipienta.

OSEK

PIP

PIP

Magistrala – osrednji del.
Vzpostavi se ulični profil z voziščem širine 2 x 3 m, obojestranskim
drevoredom (2 x 1,5 m) in skupnimi površinami za pešce in kolesarje.
Površine za pešce in kolesarje se od vozišča nadaljuejo v isti višini z
voziščem, brez višinskih preskokov, z naklonom proti robu vozišča.
Površine za kolesarje se ne označuje. Ob stavbi banke (arh. Mikuž) in
nasproti nje se ob vozišču umestijo vzdožna parkirišča v nišah (širine
2,5 m), vendar največ za pet osebnih vozil na vsaki strani. Drevored je
zaradi drugih parternih ureditev lahko mestoma prekinjen.
Vzdolžni naklon mora biti tak, da omogoča nemoteno odvajanje
poplavnih voda po cestišču v smeri končnega recipienta.

Magistrala – severni del.
Vzpostavi se ulični profil z voziščem širine 2 x 3 m, dvostranskim
pasom vzdolžnih parkirišč (2 x 2,5 m), obojestranskim drevoredom
(2 x 1,5 m), dvostransko enosmerno kolesarsko stezo (2 x 1,5 m)
in obojestranskim peš hodnikom (približno 2 x 2,5 m).
Prečni naklon cestišča je strešni. Vzdolžni naklon mora biti tak, da
omogoča nemoteno odvajanje poplavnih voda po cestišču v smeri
končnega recipienta.

Za posamezne ceste in njihove odseke predvideni
OPPN.
Usmeritve za OPPN Zahodna mestna cesta: gradnja
je možna po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih
za območje (izgradnja odvodnika v Sočo) in v skladu s
smernicami ali pogoji vodnega soglasja.
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OS-02/01

OS-02/06

OS-05/02

OS-08/01

OSEK

OSEK

OSEK

OSEK

OZ-04

OZ-05/01

OZ-05/02

OZ-09

OZ-09/01

OZ-09/02

OZ-10/02

OZ-12/02

A 080

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OS-02

OSEK

Dovoljena je umestitev objekta za industrijo – kamnoseške delavnice
za potrebe obstoječe dejavnosti.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Za novogradnje, nadzidave in dozidave vzdolž ceste je, zaradi
ohranjanja vedut na spomenik, potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje.

Predviden OPPN.

Stran

PIP

PIP

Območje je namenjeno umestitvi konjeniškega športa. Predvidi se
predvsem ureditve terena za manežo, hipodrom, izpuste.
Vzdolž Lijaka naj se ohranja dovolj širok pas zemljišč, ki bodo
omogočala renaturacijo regulirane struge. Ob vodotokih in
melioracijskih kanalih se ohranja zeleni pas.
Prepovedani so posegi, ki povečujejo poplavno ogroženost.
Zasajevanje dovoljeno le z avtohtonimi vrstami.

Ureditev avtokampa. Dovoljeno zasajevanje avtohtone drevnine ter
sadnega drevja. Zasajanje zimzelenih in drugih neavtohtonih živic ter
postavljanje umetnih pregrad ni dovoljeno. Po potrebi se z ustreznimi
protihrupnimi ukrepi zmanjša nivo obremenjenosti s hrupom na
dovoljeno raven.

Ureditev parkirišča, gradnja za potrebe turistične dejavnosti
avtokampa.
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan v
grafični prilogi št. 9.

Gradnja v skladu z izvedenim arhitekturnim natečajem.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotavlja prehodnost
obvodnega pasu v širini vsaj 10 m.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Pokopališče naj se ne širi na parc. št. 1708/2.
Gradnje in drugi posegi na območju kulturnega spomenika in njegovem
vplivnem območju morajo upoštevati varstvene režime iz načrta o
njegovem zavarovanju.

Gradbena meja na severozahodnem delu v prilogi 2.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Osek– vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavno lego v prostoru, značilno naselbinsko zasnovo, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in
vedute na zaselek.
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8485

PO-01

PO-01/01

PO-02/02

POTOK PRI
DORNBERKU

POTOK PRI
DORNBERKU

POTOK PRI
DORNBERKU

PS-01

PS-02/01

PS-02/03

PS-03/029

PRESERJE

PRESERJE

PRESERJE

PRESERJE

PV

PV-01

PV-01/01

PV-01/02

PV-01/03

PV-01/06

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PS

PRESERJE

ZP

CDo

SSe

PIP

PIP

PIP
OPPN
za cesto.

PIP

PIP

PIP

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Na skrajnem severnem delu območja zaradi plazljivosti novogradnje
niso dovoljene, večja zemeljska dela pa le na podlagi analize
stabilnosti tal.

Na parceli št. 1592/47 se dovoli gradnja garaže.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Pristava so novogradnje in večja zemeljska dela možni
le na podlagi analize stabilnosti terena.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno
funkcijo.

Na območju je kot spremljajoča dejavnost dovoljena tudi dejavnost
skladiščenja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Preserje – del zaselka Vrh: Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj
naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova,
odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove
naselja in vedute na zaselek.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Preserje so novogradnje in večja zemeljska dela
možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Dovoljene gradnje in drugi posegi za potrebe športnega strelišča
znotraj območja opuščenega kopa.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. Za cesto predviden OPPN za obvoznico Dornberk.
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PV-02/02

PV-03/01

PV-03/02

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PR

PR-02

PR-03

PR-03/06

PR-04

PR-05

PR-06/01

PR-07/01

PR-08/01

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PV-02/01

PRISTAVA

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

FZ 0,2; Z 0,6.
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin
na območju.
Predviden OPPN.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja. Gradnja ni mogoča do celovite
rešitve zmanjšanja poplavne nevarnosti Vipave.
Dejavnosti je potrebno umeščati tako, da raven
hrupa na bližnjih stanovanjskih območjih ne presega
dovoljenih vrednosti.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, je prikazan v prilogi 2.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.

Stran

PIP

OPPN

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno
funkcijo.
Prvačina – vaško jedro: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in
vedute na zaselek.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Prvačina so novogradnje in večja zemeljska dela
možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Dovoljena dejavnost v opuščeni carinarnici tudi gostinstvo, turizem
in družbene dejavnosti.

Na območju plazljivosti stopnje PL4 novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize
stabilnosti tal.
Minimalna gradbena parcela je 1200 m2.

Predviden OPPN.
Predvidena prostorska ureditev naj vključuje čim več
obstoječe drevnine.
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8487

RA-09/02

RA-10

RAVNICA

RAVNICA

RD

RD-02

RD-03

RD-04

RD-04/01

RD-06

RD-07

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

CU

CU

PIP

PIP

PIP

PIP
OPPN
za cesto

PIP
OPPN
za cesto

PIP

PIP

PIP

PIP

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor. FZ 0,6; Z 0,2; FI 1,6.
Območje ima en prometni priključek na Vipavsko cesto in enega na
Šempetersko cesto. Ohranja naj se zeleni pas ob Vrtojbici, kamor se
lahko umešča peš in kolesarske poti in takšen odmik od cestišč, da se
lahko uredi kolesarsko pot, pločnik in zeleni pas.
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, prikazan v prilogi 2.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Rožna Dolina so novogradnje in večja zemeljska dela
možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Območje vzletišča za jadralce in padalce. Dovoljena postavitev urbane
opreme ob rob gozda. Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje
naravovarstvenih vsebin na območju. Gradnja objektov in novih
dostopov ni dovoljena. Posamezne degradirane površine je potrebno
sanirati. Ohranja se oblikovani gozdni rob.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev parkirišča in informacijske točke za jadralce in padalce.
Gradnja za turistične dejavnosti.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.

Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
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Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za vodovarstvena
območja, v skladu z občinskimi načrti.
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RD-08

RD-09/01

RD-10

RD-11/01

RD-13/01

RD-15/01

RD-16/01

RD-16/02

RD-17/01

RD-19/02

RD-20/01

RD-20/02

RD-20/04

RD-20/07

RD-20/08

RD-20/09

RD-20/10

RD-20/11

RD-20/12

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

OPPN

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Predviden OPPN.

Ureja OPPN Rožna Dolina III .

Predviden OPPN.
Gradnja stanovanjskih stavb ni dovoljena.
Pri prometnem napajanju enote je potrebno poiskati
celovite rešitve. Ohranja naj se zeleni pas ob Vrtojbici,
kamor se lahko umešča peš in kolesarske poti.
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste, prikazan v prilogi 2.

Stran

ZD

OPPN

OPPN

OPPN

Tri in več stanovanjska gradnja namenjena izključno bivanju. Max
etažnost P+2.
Na parcelah enodružinskih hiš veljajo določila SSe.

Novogradnje niso dovoljene.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni
odprti prostor.

Na območju koridorja daljnovoda 110 kV je stanovanjska gradnja
možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe daljnovoda.

Dovoljena dopolnitev niza stavb.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Eno in dvostanovanjska gradnja ni dovoljena.
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RD-21/05

RD-21/11

RD-21/13

RD-23

RD-24

RD-25/01

RD-26/03

RD-27

RD-30

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

ROŽNA DOLINA

SOLKAN

SOLKAN

SO

K

PIP

DLN

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

Solkan – naselje: v delu, ki prepoznan za naselbinsko kulturno
dediščino, se zaščiti in varuje zgodovinski značaj naselja, prepoznavna
lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute
nanj. Ohraniti je potrebno ključne elemente naselbinske zasnove,
predvsem obcestni stavbni niz ob Ulici IX korpusa z notranjimi dvorišči,
robove naselja in vedute na okoliško krajino. Pri vilah se ohranja
razmerje med odprtim in pozidanim prostorom.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Na območju možna ureditev travnatih igrišč in postavitev urbane
opreme.

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča
oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče
ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je
orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska
vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih
gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja
(gozd s posebnim namenom).

Izgradnja bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi.

Novogradnje niso dovoljene.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Prostorske ureditve naj se načrtujejo v čim večji oddaljenosti od
vodotoka.

Dopustna spremljajoča dejavnost tudi bivanje.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča
oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče
ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je
orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska
vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih
gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja (gozd s
posebnim namenom).

Za vplivno območje plazu ureja tudi DLN za vplivno
območje plazu Podmark v Občini Šempeter - Vrtojba.

Ureja OPPN Parkovšče.

Ureja LN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica.
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SO-02/01

SO-04/01

SO-04/02

SO-05

SO-06

SO-07/01

SO-07/03

SO-07/04

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki zagotavljajo
predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.

Ureja OPPN za ZBDVs .

Predviden OPPN.
Sočasno s pridobivanjem apnenca je potrebno
zagotoviti okoljsko in krajinsko sanacijo območja v
skladu s končno namensko rabo, ko bo ta predvidena,
ter oblikovati temu skladne prostorske izvedbene
pogoje. Pri načrtovanju izkoriščanja je potrebno
upoštevati krajinsko sliko umestitve historičnega
jedra Solkana in sliko naravnih vrat v Soško dolino.
Maksimalna dnevna proizvodnja apna je 200 ton/dan.
Obvezni del OPPN je načrt krajinske arhitekture.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Urejata LN Športni park Solkan in OPPN za ZBDVs.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
Obstoječi gozd in poplavne površine znotraj
SO-05/07 in SO-05/08 naj se ohranja.

Stran

PIP

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih
ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa
enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim
gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega
objekta.

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih
ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa
enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim
gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega
objekta.

Gradnja objektov ni dovoljena. Dovoljene so prostorske ureditve
za potrebe športa in rekreacije. Ob Soči naj se ohrani obstoječi pas
vegetacije.

Ob Soči naj se ohrani obstoječi pas vegetacije. Dovoljene so gradnje
objektov za potrebe športa, rekreacije in gostinstva ter mladinskega
turizma.
Gozd na poplavnem območju naj se ohrani.

Poleg gradenj in izvajanja dejavnosti gospodarskih služb s področja
energetike so dovoljene tudi gradnje in dejavnosti za potrebe turizma,
rekreacije in športa. Slednje ne smejo biti v nasprotju z osnovnim
namenom območja in varstvenimi predpisi za HE Solkan.
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SO-08/01

SO-09/01

SO-09/02

SO-10

SO-11/01

SO-11/02

SO-11/04

SO-11/05

SO-12/01

SO-12/02

SO-12/05

SO-13/01

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

CDo

CDo

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

FZ 0,4; Z 0,3; FP 3
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki zagotavljajo
predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih
ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa
enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim
gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega
objekta.

FI 2
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki zagotavljajo
predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.

Dovoljeni le parkovni ureditveni posegi.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

FZ 0,4; FZP 0,3
Stavbe z javnim programom v pritličju.

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih
ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa
enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim
gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega
objekta.

Z 0,1; FI 1,6

Predviden OPPN.
Z 0,1; FP 5
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SSv
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Ureja OPPN Poslovna cona Solkan.

Od stanovanjskih dovoljena le gradnja enostanovanjskih stavb.
Delno ureja OPPN ZBDVs.
Dovoljena etažnost: P+1
Minimalna velikost parcele objekta: 250 m2
Potrebno je zagotoviti 1PM/5 stanovanjskih stavb za obiskovalce.
Zgradi se povezovalna cesta med ulicama Velika pot in Pot na Breg, ob
njej mora biti omogočena gradnja dvosmerne kolesarske steze (širina
2 x 1,5 m) in hodnik za pešce.
Povezovalna cesta dopušča tudi promet s kmetijskimi stroji.
Na stiku enote z območjem gospodarske cone se mora zaradi hrupa
zagotoviti ustrezen odmik stanovanjskih objektov in zeleni pas.
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SO-13/02

SO-14/01

SO-15/01

SO-15/02

SO-17

SO-18/01

SO-18/02

SO-19/01

SO-20/01

SO-20/03

SO-20/04

SO-21/01

SO-22/01

SO-22/02

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Vse ureditve so dovoljene le na podlagi arhitekturnega natečaja. Ves
parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.

Vse ureditve so dovoljene le na podlagi arhitekturnega natečaja. Ves
parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.

Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih.

FZ 0,7
Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo predpisano stopnjo
varovanja pred hrupom.

Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati.

Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih.

Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati.

Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike
streh ni dovoljeno spreminjati.

FZ 0,3; Z 0,5; FI 0,6; FP 2,5
Dovoljena le gradnja objektov za potrebe šolskega programa. Ves
parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Na objektu stare šole se ohranja tlorisne in višinske gabarite ter
zunanjščino objekta, neustrezno nadvišanje je potrebno sanirati.

Vzdrževanje varovalne zelene površine vzdolž obvoznice s peš
in kolesarsko povezavo z zelenim zaledjem in Novo Gorico.
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih.
V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska
stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega
objekta.

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih ob
ulicah. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska
stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega
objekta.

Predviden OPPN.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
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SO-22/04

SO-23

SO-24

SO-25

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

IK

SPODNJA BRANICA SB-01/02

SG-01/08

STARA GORA

SVETA GORA

SV-01/01

ST-02

STESKE

SVETA GORA

ST-01

STESKE

CDv

več rab

več rab

SK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

V območju dediščine so možni posegi v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot KD.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Dovoljene tudi ureditve površin za potrebe krajevne skupnosti.

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča
oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče
ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je
orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska
vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih
gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja
(gozd s posebnim namenom).

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Spodnja Branica – vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja
in vedute na zaselek.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.

Ureja LN za obvoznico Solkan.

Ureja LN za obvoznico Solkan.

Predviden OPPN.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Višinski poudarek na vogalu ob novi cesti. Višina
ostalih gradenj omejena na P+1.
Predviden OPPN za Vojkovo cesto.
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ŠE-13/02

ŠEMPAS
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ŠMIHEL

ŠM
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PIP

PIP
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Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Šmihel so novogradnje in večja zemeljska dela možni
le na podlagi analize stabilnosti terena.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Šmaver so novogradnje in večja zemeljska dela možni
le na podlagi analize stabilnosti terena.

Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotavlja prehodnost
obvodnega pasu v širini vsaj 10 m.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Na območju kulturnega spomenika Domačija Šempas 59, kjer je
predvideno zaokroževanje območja samotne kmetije, se zaščiti
in varuje odnos med posameznimi stavbami in ambientom, odnos
do odprtega prostora, prepoznana lega v prostoru, veduta in okoliška
krajina. Novogradnje niso dovoljene.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Šempas – vaško jedro: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in
vedute na zaselek.

Ureja LN Športni park Solkan.

Predviden RPN.
Od meje telesa hitre ceste morajo biti vsi načrtovani
posegi odmaknjeni vsaj 7 m.
Širitev območja pridobivanja mineralnih surovin
je možna pod pogojem, da se za celotno območje
glinokopa Okroglica izdela medobčinski podrobni
prostorski načrt (regionalni prostorski načrt), ki bo
predvidel tudi sanacijo obstoječega kopa ter določil
faznost izrabe.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
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ŠMIHEL
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ŠMIHEL

ŠMIHEL

TA-01
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TABOR
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TR-01
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A
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PIP
OPPN
za cesto

PIP

PIP

DLN

Ureja LN za vplivno območje plazu Šmihel v MONG.
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne
arheološke raziskave.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Gradnje v pasu 5 m ob potoku Lenivšček niso dovoljene.

Po potrebi se z ustreznimi protihrupnimi ukrepi zmanjša nivo
obremenjenosti s hrupom na dovoljeno raven.

Predviden OPPN.
Dovoljene vse vrste stanovanjskih površin.

Predviden OPPN.
Pri umestitvi dejavnosti je potrebno preveriti vpliv na
stanje voda.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih
vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge
habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS,
ohranjajo v ugodnem stanju.
Na območju naj se v čim večji možni meri ohranja
vegetacija.

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, je viden v Predviden OPPN za obvoznico Dornberk.
grafični prilogi 2.

V vplivnem območje naselbinske dediščine Tabor nad Dornberkom –
vas novogradnje ob obstoječih objektih niso dovoljene. Pri notranjem
razvoju naselja (rekonstrukcije, obnovitve itd.) je potrebno ohraniti
enoten gabarit objektov, kot tudi naselbinsko zasnovo. V največji možni
meri naj se varuje tudi ohranjeni del grajskega obzidja.
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena znotraj naselja Tabor je potrebno za izdelavo PGD za
novogradnje izdelati analize stabilnosti terena.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi.

Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave.

Območje pretežno namenjeno pristajanju jadralnih padalcev
in zmajarjev.

Umestitve objektov za potrebe dejavnosti možne na parc. št. 606* in
3699, k.o. Šmihel, ob glavni cesti možna umestitev tribun za gledalce.
Ureditev parkirišč na površinah ob glavni cesti. Posegi so dopustni le
na podlagi arhitekturne zasnove za celotno EUP, ki jo potrdi občinska
služba, pristojna za urejanje prostora.
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Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave,
nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti
tal.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Vitovlje – vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos
med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in
vedute na zaselek.

Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave,
nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti
tal.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne
predhodne arheološke raziskave.

Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave,
nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti
tal.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno
funkcijo KD.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega
terena v naselju Vitovlje so novogradnje, dozidave, nadzidave in večja
zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Svetilke ne smejo sevati nad vodoravnico in ne smejo sevati UV
spektra svetlobe.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

V delu enote, ki se nahaja na območju krajinskega parka, gradnja ni
dovoljena.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

Predviden OPPN.
Ureditev avtokampa.

Št.

SK

SK

SK

ZK

BT

več rab

f

ZS

SK

SK

CU

ZP

ZD
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8497

VI-07

VI-08

VI-08/02

VI-08/04

VI-09/059

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VO-04/01

VOGLARJI

ZA-01

ZA-01/01

ZA-01/03

ZA-04/01

ZA-05/01

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZP

SK

CDv

SK

več rab

K

SK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

Niso dovoljeni posegi, ki bi okrnili veduto na kulturni spomenik.
Dovoljene so parkovne in parterne ureditve za sakralno rabo.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno
funkcijo.

Ureditev počivališča brez komunalnih priključkov ter parkirišča.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne
predhodne arheološke raziskave.

Ureditev piknik prostorov s komunalno infrastrukturo za potrebe
sanitarij in prostora za pripravo hrane. Na delu enote, ki posega na
območje naravovarstvenih vsebin, objektov ni dovoljeno postavljati.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Območje kulturne dediščine je potrebno ohranjati v obstoječem stanju.
Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD.

Gradnje in drugi posegi na območjih kulturnih spomenikov in njihovih
vplivnih območjih morajo upoštevati varstvene režime iz načrtov
o njihovih zavarovanjih.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.

Območje namenjeno intenzivni pridelavi rastlin.
Predviden OPPN.
Ureditev in sanacija obstoječega prireditvenega
prostora.
V okviru sanacije je potrebno v največji možni meri
zagotoviti ponovno pogozditev območja z avtohtono
vegetacijo.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
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ZALOŠČE

VO-02

VOGLARJI

A

ZS

CDv

PIP

OPPN

PIP

Št.

več rab

BT

IK

8498 /

VOGLARJI

VI-06/04

VITOVLJE

Stran
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(priloge odloka)
Priloga 1 in Priloga 2 iz drugega odstavka 2. člena odloka
se nadomestita v celoti z novo Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta
prilogi tega odloka.
20. člen
(dokončanje upravnih postopkov)
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo
po odloku razen, če so določbe tega odloka za investitorja
ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva
investitor.
21. člen
(dostopnost OPN)
OPN je z vsemi sestavinami in podlagami javnosti na
vpogled pri občinski službi, pristojni za urejanje prostora, odlok,
besedilo in grafični del načrta pa tudi na spletni strani občine.
22. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2015-499
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

Stran

8499

SSv

1

1

1

Stavbe

Gradbeno
inženirski objekti

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

1

1

SSv

1

1

SP

1

1

SB

1

1

SK

1

1

A

1

1

CU

1

1

CDi

1

1

CDz

1

1

CDv

1

1

CDk

1

1

CDo

1

1

IP

1

1

IG

1

1

IK

1

1

BT

1

1

BD

1

1

BC

1

1

ZS

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
+
+
+
4
4
4
4
Pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
1 – lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor,
2 - ob rekonstrukcijah lokalnih cest - samo nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt,
3 – le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos,
4 - vsi razen cestni silos,
5 - s soglasjem upravljavca gozda, površina do vključno 40 m2.

1

SSs

SSe








SB

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

E

O

K1

K2

G

4

1

1

ZP

4

1

1

ZD

4

1

1

ZK

+

1

1

PŽ

+

1

1

PC

+

1

1

PO

+

1

1

E

+

1

1

O

3

2

2

3

K2

K1

4

5

5

G

4

VI

VI

VC

VC

4

LN

+

LN
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Pomožni cestni
objekti

SP

+
4
2
3
+
+
+
+
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
5
6
+
+
+
+
+
+
Male stavbe so lahko zgrajene le na parceli objekta, h kateremu se gradijo in sicer najdlje za čas njegovega obstoja. Stavba, h kateri se gradijo, mora biti legalna. Pogoj ne velja za rabe ZS in ZP.
Vse male stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Največja višina male stavbe je 3,5 m.
Male stavbe naj se praviloma ne umeščajo na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore.
Samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen za stavbe na rabah ZS in ZP.
1 – izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado,
2 – dovoljeni objekti: uta, senčnica, kolesarnica. Stavb se ne sme umeščati na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore,
3 – površina do vključno 20 m2,
4 – za vrstne hiše: dovoljeni objekti nadstrešek, uta, senčnica; stavbe se sme postavljati le na vrtnem delu parcele,
5 – v skupni površini do 150 m2 na EUP,
6 – samo en objekt na EUP, površina do vključno 20 m2

SSs

POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

VRSTA OBJEKTA/
NRP

3.












SSe

MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

2.

VRSTA OBJEKTA /
NRP

MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)

Št.

1.

8500 /

'1' - dovoljeni posegi s pogojem

'+' - dovoljeni posegi brez pogojev

Legenda znakov v tabeli:

PRILOGA 1 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Stran
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OGRAJA

1

SB

1

SK
1

A
1

CU
1

CDi
1

CDz
1

CDv
1

CDk
1

CDo
2

IP
2

IG
2

IK
2

BT
2

BD
2

BC
4

ZS
5

ZP

ZD
3

ZK
2

PŽ
2

PC
2

PO
2

E
2

O

K1

K2

G

VI

VC

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK




VRSTA OBJEKTA /
NRP

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

1

PO

E

1

E

O

1

O

K1

K1

K2

K2

G

1

G

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDk

CDo

IP

IG

IK

1

SP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Objekt mora biti lociran na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam.
3 – v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca,

SSv

BD

SSs

BT

SSe

CDv

1

BC

1

ZS

1

ZP

1

ZD

1

ZK

PŽ

PC

PO

1

E

1

O

K1

K2

G

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Objekt mora biti lociran na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam ali gre za MČN, ki je javna infrastruktura.
1 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
2 – Samo zmogljivost do 50 PE, v primeru, ko priključitev ni na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca ter samo za potrebe objektov A in SK v kolikor znotraj A ali SK ni
mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, znotraj pasu 50 m od roba stavbnih zemljišč.

SSe

NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)





BT

1

SP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 - Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi.

SSv

PC

SSs

PŽ

SSe

VI

VI

VI

VC

VC

VC

LN

LN

LN

+

LN

Št.

7.

1

SP

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)



VRSTA OBJEKTA /
NRP

6.

1

1

SSv

PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)



VRSTA OBJEKTA /
NRP

5.

SSs

SSe

1 – Dovoljena višina ograje 2 m, ograja mora biti nad višino 1.60 m transparentna. Znotraj območij naselij protihrupne ograje niso dovoljene. Ograjevanje znotraj območja Nove Gorice ni dovoljeno. Ograje
ne smejo prekinjati javnih poti.

2 – Dovoljena višina do 3 m, nad višino 1,5 m mora biti ograja transparentna. Ograje za potrebe športnih površin so lahko tudi višje. Znotraj območij naselij protihrupne ograje niso dovoljene.

3 – Le kot varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno,

4 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje). Ograje morajo biti transparentne.

5 – Parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se prvenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s
čimer omogočajo pogled
na zeleno površino. Maksimalna višina 1,5 m. Zidovi niso dovoljeni.

VRSTA OBJEKTA / NRP

4.

Uradni list Republike Slovenije
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8501

8.

+

+

+


SSe

SK

A

+

SSv

+

SP

+

SB

+

SK

+

A

+

CU

1

CU

+

CDi

1

CDi

+

CDz

1

CDz

+

CDv

1

CDv

+

CDk

1

CDk

+

CDo

1

CDo

SSv





SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

+

IP

+

IG

IG

+

IG

IK

+

IK

+

IK

BT

+

BT

1

BT

BD

+

BD

1

BD

BC

+

BC

1

BC

ZS

+

ZS

1

ZS

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

+

ZD

+

ZD

1

ZD

ZK

+

ZK

+

ZK

1

ZK

PŽ

+

PŽ

+

PŽ

+

PŽ

PC

+

PC

+

PC

+

PC

PO

+

PO

+

PO

+

PO

E

+

E

+

E

+

E

O

+

O

+

O

+

O

K1

1

K1

K1

K1

K2

1

K2

K2

K2

G

+

G

G

G

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
+
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Objekt mora biti locirani na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za objekte na namenskih rabah ZS, ZP, ZK, PC, PŽ, PO ter za javna
parkirišča.
Na EUP z namensko rabo ZS in ZP je dovoljeno postaviti en objekt (eno parkirišče do velikosti 200 m2) na 0.5 ha površin.
1 – Dovoljena tudi parkirna mesta za avtobuse in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za priklopnike teh motornih vozil.
2 – Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodomom.

SSs

+

ZP

+

ZP

1

ZP

VI

+

VI

VI

VI

VC

VC

VC

VC

+

LN

+

LN

LN

LN
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SSe

SP

+

IP

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1 - Gradnja cestnih priključkov je dovoljena, če gre za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom in je to objekt, ki:
o
ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
o
je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
o
ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve

SSs

SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE

VRSTA OBJEKTA /
NRP

11.

SB

PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRATSRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA

VRSTA OBJEKTA /
NRP

10.

SSs

SSe

VODNJAK, VODOMET

VRSTA OBJEKTA /
NRP

SP

1
1
1
1
1
1
1 – samo vkopan ali do velikosti 5 m3

SSv

Št.

9.

1

SSs

8502 /



SSe

REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

Stran
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POMOL

Prostornina razlivne vode







Namakalni sistemi: vsi

Bazen

SSv

+

SP

SP

+

SB

SB

+

SK

SK

+

A

A

+

CU

CU

+

CDi

CDi

+

+

+

+

+

IP

CDo

CDo

CDk

CDk

CDv

CDv

CDz

CDz



1

1

1

SSv

1

SP

1

SB

1

SK
1

A
1

CU

1 – dovoljena le športna igrišča do 1000 m2

SSs

SSe

IP

+

IG

IG

+

IK

IK

+

BT

BT

+

BD

BD

+

1

SSs

+

1

SSv

+

1

SP

+

1

SB

+

1

SK

+

1

A

+

1

CU

+

1

CDi

+

1

CDz

1

CDz

+

1

CDv

1

CDv

+

1

CDk

1

CDk

+

1

CDo

1

CDo

+

1

IP

1

IP

+

1

IG

1

IG

+

1

IK

1

IK

+

1

BT

+

BT

+

BC

+

1

BD

1

BD

+

1

BC

+

BC

BC

+

ZS

+

1

ZS

+

+

ZD

+

1

ZP

1

ZP

+

+

ZS

ZP

ZS

+

ZP

+

1

ZD

1

ZD

+

ZD

+

ZK

+

1

ZK

1

ZK

ZK

+

PŽ

+

1

PŽ

PŽ

PŽ

+

PC

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Bazen mora biti lociran na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam.
Površina bazena se upošteva pri izračunu stopnje izkoriščenosti parcele.
1 - Zajem pitne in tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250 m3) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000 m3).
2 – Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.
3 – Vodni zadrževalnik za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.

+

1

SSe

1

CDi

VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP

15.

SSs

+

SSv

ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)

SSe

+

+

VRSTA OBJEKTA / NRP

14.

VRSTA OBJEKTA /
NRP

13.

SSs

SSe

KOLESARSKA POT, PEŠ POT, GOZDNA POT IN PODOBNE

VRSTA
OBJEKTA / NRP

12.

2

+

1

PC

PC

PC

+
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2

+

1

PO

PO

PO

+

E

2

+

1

E

1

E

E

+

O

2

+

1

O

1

O

O

+

3

K1

K1

K1

K1

+

3

K2

K2

K2

K2

+

+

G

2

1

G

G

G

2

+

VI

VI

VI

VI

+

+

VC
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+
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1

LN

LN

LN

+

LN
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CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

SSs

SSv

SP

SB

1

SK

SSv

SP

SB

+
2

A

+

+

+

+

+

+

A

SK

+

SSs

+

SSe

Zbiralnik gnojnice ali
gnojevke

Gozdne prometnice

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

E

O

K1

K2

G

VI

VC

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

+

IK

3

BT

BD

3

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

E

O

5

K1

5

K2

4

G

VI

VC

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

+

+

+

+

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

E

O

+

+

1

2

2
1

4

K2

4

K1

+

3

G

VI

VC

+
+
+
Objekti za rejo živali so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta. Največja višina do vključno 6 m, razen čebelnjakov, ki so lahko visoki največ do vključno 3 m.
1 - Površine do 40 m2 površine, lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.
2 - Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.
3 - Samo za potrebe konjeništva.
4 – Samo čebelnjaki do 40 m2, lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.
5 - Čebelnjak, to je lesen objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2; lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne
bo posegalo na poselitveno območje. Staja, to je lesen objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2 . Staje, ki so po predpisu, ki ureja
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade

SSe

Gradbeno inženirski
objekti

Stolpni silosi

A

LN

LN

LN

63 / 10. 11. 2017

Stavbe

SK

POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)








VRSTA OBJEKTA /
NRP

18.

Ribogojnice

SB

OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

Stavbe

SP

Št.

17.

SSv

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 – Objekte za oglaševanje je dovoljeno umeščati s soglasjem občine na podlagi arhitekturnega načrta. Brez soglasja občine je dovoljeno nameščanje panojev na gradbenih ograjah objektov, za katere je
že izdano gradbeno dovoljenje. Objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati na konstrukcije in ograje nadvozov, mostov in predorov. Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih
se opravlja dejavnost in na parcelah teh objektov. Z umestitvijo objektov za oglaševanje se ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do drugih javnih površin. Dovoljene površine do vključno 12 m2
in višine 5 m.

SSs

8504 /



SSe

OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE

VRSTA OBJEKTA /
NRP

16.

Stran
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SB
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A

CU

CDi

CDz

+

SSs

+

SSv

+

SP

+
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+

SK

+

A

+

CU

+

CDi

+

CDz

SSe

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU

Gradbenoinženirski
objekti

Stavbe

SSe

+

SP

CDv

CDk

CDo

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

CDv

+

CDv

CDk

+

CDk

CDo

+

CDo

IP

+

IP

IG

+

IG

IK

+

IK

BT

+

BT

BD

+

BD

BC

+

BC

+

+

ZS

+

ZS

ZP

+

ZP

ZD

+

ZD

ZK

+

ZK

ZK

PŽ

+

PŽ

PŽ

PC

+

PC

PC

PO

+

PO

PO

E

+

E

E

O

+

O

O

K1

K1

K1

K2

K2

K2

G

+

G

G

VI

+

VI

VI

VC

+

VC

VC

LN

+

LN

LN

Št.

VRSTA OBJEKTA /
NRP

Vsi

SSv

+
+
+
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta. Največja višina do vključno 6 m.

SSs

POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

VRSTA OBJEKTA /
NRP

20.



SSe

IP

1 - Grajena gozdna prometnica ni dovoljena.
2 – Dovoljena višina do 5 m.
3 – Samo krmišča brez priključkov na GJI do površine 40 m2 in posegi skladno z gozdnogospodarskim načrtom.
4 – pritličen, enoetažen objekt, vsi razen kleti in vinske kleti. Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore
za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
Gradnja na robu stavbnih površin:
Gradnja vseh objektov površine do vključno 40 m2, razen kleti in vinske kleti je možna, v kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva in sicer znotraj 30 m pasu od roba stavbnih zemljišč.
Zagotovljena mora biti funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva se
lahko postavi 1 objekt. Objekt ne sme imeti lastnih priključkov na GJI. Gradnja ni možna na območju agrooperacij.
Od objektov površine do vključno 150 m2 in višine do vključno 6 m je možna le gradnja rastlinjakov v kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva in sicer znotraj 30 m pasu od roba stavbnih zemljišč.
Zagotovljena mora biti funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Objekt ne sme imeti lastnih priključkov na GJI.
Gradnja v odprtem prostoru:
Možna je gradnja vseh objektov površine do vključno 40 m2, razen kleti in vinske kleti.. Objekt ne sme imeti priključkov na GJI. Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva se lahko postavi 1
objekt. Gradnja ni možna na območju agrooperacij in na območjih kulturne krajine.
Od objektov površine do vključno 150 m2 in višine do vključno 3 m je v oddaljenosti najmanj 50 m od roba stavbnih zemljišč možna le gradnja krmišč pod pogoji, da ima investitor v obdelavi v enem
kosu najmanj 4 ha pašnikov ali 2 ha travnikov. . Objekt ne sme imeti priključkov na GJI. Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva se lahko postavi 1 objekt. Gradnja ni možna na območju
agrooperacij in na območjih kulturne krajine.

OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

19.






Uradni list Republike Slovenije

63 / 10. 11. 2017 /
Stran

8505

23.

1

1

SK

1

A

1

CU

1

CDi

1

CDz

1

CDv

1

CDk

1

CDo

1

IP

1

IG

1

IK

1

BT

1

BD

1

BC

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

1

1

ZS

ZP

1

1

ZP

ZD

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 - Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo, pristojno za prostor.
2 – Niso dovoljeni na uličnih fasadah in kvalitetnih vedutah. Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo, pristojno za prostor.

SSv

Objekt za
telekomunikacijsko
opremo
Telekomunikacijske
antene in oddajniki
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SSe

Bazne postaje
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2

1

1

PŽ
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1
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1
1
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1
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1
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3
3
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1
Objekti proizvodi so enoetažni, pritlični, strop je hkrati streha objekta.
1 – Proizvode oz prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevnih objektov ter na podlagi tega upošteva
predpisane posebne pogoje (če je proizvod garaža na CU se obravnava po določilih objektov za male stavbe na CU).
2 - Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte. V tem primeru se jih gradi skladno z določili, ki so predpisana za manj zahtevne objekte enake
namembnosti.
3 - Objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo
med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov, pod
pogoji, ki veljajo za pomožne kmetijsko gozdarske objekte.

SSs

BAZNE POSTAJE IN DRUGI TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKTI
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SSe

1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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PROIZVOD - PREFABRIKAT

1

1

SP

VRSTA OBJEKTA /
NRP

24.

Stavbe

VRSTA
OBJEKTA /
NRP



1
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Št.

Gradbeno
inženirski objekti
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SSe

POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV
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PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI - LIST ŠT. 28
gradbena meja - klet
gradbena meja - pritličje
gradbena meja - nadstropje
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PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI - LIST ŠT. 29
gradbena meja
gradbena linija

A
B
C
D

Načrtovano območje javnega dobra
Nove parkovne površine ob bazenu
Nove zunanje športne površine
Urbani park - igrišča
Obstoječe zelene površine

SSv 02

SSe 03

1
2
3
4
5
6
7
8

Obstoječi bazenski kompleks
Nova večnamenska športna dvorana
Novi objekt pokritega bazena
Obstoječi objekt stadiona - tribune zahod
Novi objekt stadiona - tribune vzhod
Novi servisni objekt ob Cankarjevi ulici
Novi dopolnilni objekt stadiona
Obstoječi paviljonski objekt
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Št.

PIVKA
3002.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) in 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka
na 17. seji dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka
1.
V Občinsko volilno komisiji Občine Pivka se imenujejo:
Predsednik:
Cvetka Rebec, Narin 12,
6257 Pivka
Namestnik predsednika: mag. Darja Morelj, Gornja
Košana 7, 6256 Košana
1. član:
Tamara Bergoč, Slovenska vas 1c,
6257 Pivka
namestnik: Irena Kristan, Trnje 74, 6257 Pivka
2. član:
Cintia Kosmačin, Šmihel 23, 6257
Pivka
namestnik: Edmund Julijan Srebot, Petelinje 46b,
6257 Pivka
3. član:
Mato Karačić, Kolodvorska cesta 14a,
6257 Pivka
namestnik: Ivan Penko, Gradec 3, 6257 Pivka
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SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Pivka ugotavlja, da je izkazana
javna korist za razlastitev nepremičnin:
– del nepremičnine z ID znakom 2498 185/4 (parc.
št. 185/4 katastrske občine 2498 Narin) in
– del nepremičnine z ID znakom 2498 188/5 (parc.
št. 188/5 katastrske občine 2498 Narin)
zaradi rekonstrukcije občinske ceste LC 315 050, odsek
LC 315 051, v skladu s projektom »Rekonstrukcija lokalne ceste
LC 315 050, od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi Narin«.
2. člen
Nepremičnine se razlastijo v delu oziroma minimalnem
obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki bo izdelan na podlagi PZI projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste LC
315 050, od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi Narin«,
ki ga je izdelalo podjetje Biro Obala d.o.o. iz Kopra, št. projekta
PZI 116/07-1, junij 2008.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2017
Pivka, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

2.
Mandat članov traja 4 leta.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 03201-20/2013, z dne 17. 10. 2013.
Št. 9000-17/2017
Pivka, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

3003.

Sklep o javni koristi za razlastitev nepremičnin

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US,
74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02
– skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO,
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 76/16 – odl. US), 92. 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) in 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka
na 17. seji dne 18. 10. 2017 sprejel naslednji

PREBOLD
3004.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest
v Občini Prebold

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS,
št. 109/10, 36/14 – odl. US, 46/15), Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/17) in 15. člena
Statuta Občine Prebold je Občinski svet Občine Prebold na
26. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest
v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v
Občini Prebold, zlasti:
– organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne
službe;
– predmet in območje izvajanja koncesije;
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja;
– nadzor nad izvajanjem koncesije;
– prenehanje koncesijskega razmerja.
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(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za podelitev koncesije
za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Koncesija gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest po tem odloku je javnonaročniško javno-
zasebno partnerstvo po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o
javno-zasebnem partnerstvu).
2. člen
Gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest
opravlja na podlagi koncesije koncesionar, ki pridobi koncesijo
za opravljanje te javne službe.
II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA REDNEGA
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST
1. Predmet izvajanja koncesije
3. člen
(1) Predmet koncesije je redno vzdrževanje občinskih
javnih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisujeta
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in Odlok o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/17).
(2) Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor
nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah
(v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(3) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del javne ceste obsega naslednja dela:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
(4) Podrobneje so vrste nalog iz prejšnjega odstavka in
način njihovega izvajanja določeni v predpisu, ki ureja vrste
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja
javnih cest.
4. člen
(1) Obnavljanje občinskih cest ter posamezna dela na
občinskih cestah, ki jih ni smotrno oziroma ekonomsko upravičeno zagotavljati za celotno območje koncesije, izvaja Občina
Prebold.
(2) Občina Prebold oddaja dela iz prejšnjega odstavka
tega člena v skladu s predpisi o javnem naročanju.
5. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
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2. Območje izvajanja koncesije
6. člen
(1) Koncesija se izvaja na občinskih javnih cestah v Občini Prebold, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom, ki ureja
področje kategorizacije občinskih cest.
(2) Seznam občinskih cest ter deli prometnih površin, za
katere se podeli koncesija in obseg del, določi koncedent v
razpisni dokumentaciji.
(3) Če je v času trajanja koncesije dana v javni promet
nova občinska cesta, kolesarska povezava ali prometna površina iz prejšnjega odstavka oziroma predana v upravljanje občini
druga cesta, postane ta občinska cesta, kolesarska povezava
ali prometna površina, ne glede na seznam, sestavni del občinskih cest na tem območju koncesije.
3. Začetek in čas trajanja koncesije
7. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje 7 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
4. Viri financiranja koncesije
8. člen
(1) Gospodarska javna služba po tem odloku se financira
iz proračuna Občine Prebold.
(2) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem rednega
vzdrževanja občinskih cest druga sredstva (odškodnine, plačilo
zavarovalnih škod ipd.), mora o njih obvestiti koncedenta in jih
uporabiti za financiranje rednega vzdrževanja občinskih cest.
5. Postopek in pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
9. člen
(1) Koncesija po tem odloku se podeli v postopku sklenitve javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva skladno
s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer z
uporabo odprtega postopka
(2) Odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje
javnega naročila po drugem odstavku 27. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu in odločbo o podelitvi koncesije
po četrtem odstavku 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu sprejme župan, postopek podelitve koncesije pa vodi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
11. člen
(1) Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih predpisuje
veljavna zakonodaja.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo v
razpisni dokumentaciji.
12. člen
(1) Vlogo za koncesijo (v nadaljnjem besedilu: vloga)
lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (v nadaljnjem
besedilu: konzorcij). Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje
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kot član konzorcija le pri eni skupni vlogi na istem koncesijskem
območju. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več vlogah, je taka vloga nepravilna.
(2) Kadar predloži skupno vlogo konzorcij, se vlogi priloži
sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z
izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali druga oseba, ki se ji posredujejo sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije z učinkom za vse
člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
(3) Izpolnjevanje pogojev v primeru skupne vloge članov
konzorcija se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji.
13. člen
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije ter tega odloka.
6. Sklenitev koncesijske pogodbe
14. člen
(1) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklene
koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
župan.
(3) Če v skladu s šestim odstavkom 58. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu odločba o podelitvi koncesije
preneha veljati, ker v določenem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba, župan izda odločbo o podelitvi koncesije
naslednjemu na ocenjevalni lestvici.
(4) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.
15. člen
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja,
ki jih nosi posamezna pogodbena stranka, in druga vprašanja,
ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja
gospodarske javne službe.
(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene
kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
7. Zavarovanja
16. člen
(1) Koncesionar mora najkasneje v 10 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo, veljavno
najmanj eno leto v višini deset odstotkov od okvirne vrednosti
del po koncesijski pogodbi glede na cene posameznih postavk.
Garancijo mora koncesionar najmanj en mesec pred potekom
njene veljavnosti podaljšati za najmanj eno leto oziroma do
izteka roka koncesije.
(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti v primeru,
ko koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje bistvenih pogodbenih obveznosti ali če preneha ali delno preneha
izvajati dejavnost iz koncesijskega razmerja.
(3) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti tudi v primeru, ko koncesionar nepravočasno nadomesti ali ne nadomesti
bančne garancije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Bančne garancije iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko nadomestijo tudi ustrezne druge vrste finančnih
zavarovanj, ki so v skladu z zakonodajo, ki ureja javna naročanja
in finančna zavarovanja. Druge vrste finančnih zavarovanj morajo
izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevane za bančne garancije
iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
17. člen
(1) Najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z
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opravljanjem dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest
povzročil tretji osebi.
(2) Obveznost zavarovanja odgovornosti koncesionarja
se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna
služba koncedenta, pristojna za ceste.
(2) Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli
posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem
strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi
z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja
koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga
podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
2. z odkupom koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
3. z odvzemom koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Občinska uprava podeli koncesijo v skladu s tem odlokom
v roku enega leta od uveljavitve odloka.
22. člen
(1) Gospodarska družba, ki ima ob uveljavitvi tega odloka
z občino sklenjeno pogodbo za redno vzdrževanje občinskih
cest, opravlja delo po tej pogodbi do izteka njenega roka ali do
uveljavitve pogodbe, sklenjene z izbranim koncesionarjem v
skladu s tem odlokom, če do poteka roka navedene pogodbe
koncesijska pogodba še ni sklenjena.
(2) Ob zaključku del po pogodbi iz prejšnjega odstavka
je gospodarska družba dolžna na zahtevo koncedenta predati
vso dokumentacijo o občinskih cestah.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2017
Prebold, dne 20. oktobra 2017
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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PUCONCI
3005.

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 1/2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine
Puconci na 24. redni seji dne 2. 11. 2017 sprejel

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2017 se
spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.

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

7.583.985

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.759.997

DAVČNI PRIHODKI

4.462.730

700 Davki na dohodek in dobiček

3.951.219

70

71

703 Davki na premoženje

345.820

704 Domači davki na blago in storitve

165.691

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni

1.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

618.596

KAPITALSKI PRIHODKI

416.827

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
74

150
416.677

PREJETE DONACIJE

5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.000

TRANSFERNI PRIHODKI

1.402.161

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.032.161

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

370.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.677.006

40

TEKOČI ODHODKI

2.544.894

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

315.790
46.878

255.239

413 Drugi tekoči domači transferi

834.638

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.106.735

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.106.735

INVESTICIJSKI TRANSFERI

177.000

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso proračunski uporabniki

127.800
49.200

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

115.938

50

ZADOLŽEVANJE

115.938

75

V.

44

5.000

714 Drugi nedavčni prihodki

1.604.500

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

668.671
3.500

154.000

III.

1.297.267

711 Takse in pristojbine

2.848.377

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Rebalans
1/2017

TEKOČI TRANSFERI

242.398

410 Subvencije

43

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

43.000

409 Rezerve

42

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 1/2017

1.896.828

403 Plačila domačih obresti

–93.021

500 Domače zadolževanje

115.938

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

297.092

55

ODPLAČILA DOLGA

297.092

550 Odplačila domačega dolga

297.092

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–274.175

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

–181.154
93.021

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

274.175
«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2017 se
spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine
Puconci za leto 2017, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne
proračunske rezervacije za leto 2017 se zagotavljajo v višini
25.680,18 evrov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2017 se
spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do
višine 115.938 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2017
Puconci, dne 2. novembra 2017
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

3006.

Sklep o določitvi enotne ekonomske cene
Vrtca pri OŠ Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in
93/15) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS,
št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 23. redni seji
dne 28. 9. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca
pri OŠ Puconci
1. člen
Enotna ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci
znaša 394,55 EUR.
2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v
višini 334,79 EUR. Razlika cene v višini 59,76 EUR do polne
ekonomske cene 394,55 EUR, se krije iz Proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa.
Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila
za starše financira oziroma sofinancira država iz svojega
proračuna.
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3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo
predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci bo v primeru potreb, zagotavljala tudi
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka
vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo
vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi
odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina
rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca
skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem,
ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine.
Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine,
pa dodatno znižanje pripada samo za najstarejšega otroka,
vključenega v vrtec.
5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za
vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek,
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času
odsotnosti otrok zagotavlja Občina Puconci na podlagi izdanih
računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške
neporabljenih živil.
6. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge,
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v
vrtec.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list
RS, št. 60/16).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Št. 602-0003/2017
Puconci, dne 28. septembra 2017
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
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SLOVENJ GRADEC
3007.

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln
na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08 in 47/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 –
odl. US) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, 87/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. redni seji
dne 24. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Mestne občine Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
S tem odlokom se določajo pogoji za prodajo blaga zunaj
prodajaln na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– prodaja blaga zunaj prodajaln pomeni prodajo blaga s
potujočo prodajalno, od vrat do vrat, na premičnih stojnicah in
priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih, s prodajnim
avtomatom, na javno organizirani tržnici in podobno;
– potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila, ki je
prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga;
– za premično stojnico se šteje stojnica, prodajna miza ali
mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga;
– javna organizirana tržnica je oblika prodaje blaga zunaj
prodajaln na urejenem tržnem prostoru;
– prodajalec po tem odloku je vsak, ki si pridobi soglasje
za prodajo blaga izven prodajaln
– oziroma ima sklenjen pravni odnos z upravljavcem
javne organizirane tržnice, na kateri prodaja;
– upravljavec površin za prodajo blaga zunaj prodajaln je:
– občina za površine, ki so v lasti občine ali pa predstavljajo javno dobro in ne površine, ki so v upravljanju v
okviru javne organizirane tržnice;
– lastnik zemljišča za površine v zasebni lasti, kjer
se bo prodaja izvajala ali z njegove strani imenovana
odgovorna oseba;
– upravljavec javno organizirane tržnice je subjekt, ki pridobi izvajanje upravljanja javno organizirane tržnice kot izbirno
gospodarsko javno službo;
– prodajno mesto je površina, na katerem prodajalec
izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln;
– občinska taksa je plačilo za pridobitev soglasja za
prodajo blaga zunaj prodajaln s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih,
sejmih, s prodajnim avtomatom in podobno na površinah, ki
so v lasti občine in je določena z odlokom, ki ureja občinske
takse v občini;
– uporabnina je plačilo prodajnega mesta na prostoru
javne organizirane tržnice in je določena s tržnim redom.
3. člen
(pravne podlage)
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z
določili tega odloka, določili tržnega reda in v skladu z drugimi
predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
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4. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
S POTUJOČO PRODAJALNO, NA PREMIČNIH STOJNICAH
IN PRILOŽNOSTNO PRODAJO NA PRIREDITVAH,
SHODIH, SEJMIH, S PRODAJNIM AVTOMATOM
IN PODOBNO NA POVRŠINAH, KI SO V UPRAVLJANJU
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC,
TER NA POVRŠINAH V ZASEBNI LASTI
5. člen
(soglasje za prodajo zunaj prodajaln)
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln je potrebno pridobiti
soglasje občine.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja
na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno
(v nadaljevanju: prireditve). V teh primerih lahko organizator
prireditve pridobi soglasje za vse prodajalce.
(3) V soglasju občina določi prostor in časovni termin/obdobje prodaje blaga in praviloma vrsto blaga, ki je predmet prodaje.
(4) Za pridobitev soglasja za prodajo zunaj prodajaln na
površinah, ki so v lasti občine, je potrebno plačati takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v občini.
(5) Občina lahko zavrne izdajo soglasja predvsem zaradi:
– prostorske neprimernosti lokacije (na primer: neposredna bližina cestišča in s tem ogrožena varnost pri vključevanju
v promet in drugo);
– neustrezne namembnosti predlagane površine;
– če je vrsta blaga, ki je predmet prodaje, neprimerna;
– če je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih
soglasij.
6. člen
(vloga za pridobitev soglasja za prodajo zunaj prodajaln)
(1) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah, ki so v upravljanju občine ali na površinah
v zasebni lasti, mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja za
prodajo zunaj prodajaln.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke prodajalca,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln,
– vrsto blaga, ki bo predmet prodaje,
– opredelitev lokacije in velikost površine, na kateri bo
potekala prodaja,
– opredelitev časovnega obdobja prodaje,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano
prireditev.
(3) Če prodajalec ni lastnik zemljišča, na katerem bo potekala prodaja blaga, mora vlogi predložiti tudi soglasje lastnika
zemljišča ali pogodbo, iz katere izhaja upravičenost prodajalca
do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje.
(4) Občina izda soglasje v roku petnajstih dni od dneva,
ko je prejela popolno vlogo.
7. člen
(pogoji za prodajo zunaj prodajaln)
(1) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način,
v rokih in na lokaciji, kot je to določeno v soglasju.
(2) Župan lahko na predlog občinske uprave s sklepom
določi posamezne lokacije v občini, kjer se prodaja zunaj prodajaln lahko izvaja in za posamezno lokacijo določi, kakšno
blago se lahko prodaja na njej.
(3) Po koncu prodaje mora prodajalec na lastne stroške
odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine
v prejšnje stanje.
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(4) V času prireditev se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, ki niso del teh prireditev, prilagodi ali začasno ustavi.
(5) Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah v zimskem času (od 1. 10. do 31. 3.)
od 8. do 17. ure in v poletnem času (od 1. 4. do 30. 9.) od 8. do
20. ure. Natančen termin prodaje je določen v izdanem soglasju.
V času prireditev se lahko določi tudi drug obratovalni čas.
III. JAVNA ORGANIZIRANA TRŽNICA
8. člen
(prostorska opredelitev tržnice)
Na območju občine je za prodajo blaga zunaj prodajaln
v obliki javne organizirane tržnice na premičnih stojnicah določena osrednja tržnica, ki posluje na urejenem tržnem prostoru,
na zemljiških parcelah, ki bodo določene s sklepom župana.
9. člen
(upravljanje javne tržnice)
(1) Upravljanje javne tržnice je izbirna gospodarska javna
služba, katere način izvajanja se določi v skladu z odlokom, ki
ureja gospodarske javne službe v občini.
(2) Upravljanje javne tržnice zajema dejavnost urejanja in
čiščenja javne tržnice in dejavnost upravljanja prodajnih mest
prodaje blaga zunaj prodajaln.
(3) Podrobna ureditev izvajanja gospodarske javne službe
se določi z medsebojno pogodbo.
10. člen
(pravice in dolžnosti upravljavca javne tržnice)
Upravljavec ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter
razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta prodajalcem,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest
usklajeno z veljavnimi predpisi,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in
odstranjevanje odpadkov, za kar mora praviloma z izvajalcem
javne službe zbiranja odpadkov skleniti pogodbo v pisni obliki,
– da sprejme tržni red, s katerim določi pogoje trgovanja,
predvsem pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca,
datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta,
določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge posebne storitve,
– da s tržnim redom določi ceno uporabnine prodajnih
mest,
– da sklene s prodajalci na javni tržnici pravno razmerje
za prodajo na javni tržnici skladno s tržnim redom,
– da prodajalcem zaračuna in pobira uporabnino prodajnih mest,
– da redno vodi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju
zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest,
– da vodi evidenco o zaračunanih in plačanih uporabninah,
– da vsako leto o navedenem izdela poročilo za preteklo
koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca v tekočem letu
predloži občini,
– da vsaj deset let hrani sklenjene zakupne pogodbe in
vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z zakupom in jo na
zahtevo predložiti občini.
11. člen
(tržni red)
(1) Prodaja na javni tržnici se izvaja v skladu z določbami
tržnega reda.
(2) Del tržnega reda je tudi cenik, v skladu s katerim se
zaračuna uporabnina za uporabo prodajnega mesta na javni
tržnici.
(3) Veljavnost tržnega reda je pogojena s soglasjem občinske uprave občine.
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12. člen
(prodajna mesta na javni tržnici)
(1) Prodajna mesta so stalna in občasna. Stalna prodajna
mesta so stalne stojnice.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike,
lončarski, leseni in kovinski izdelki),
– dodatne prodajne stojnice ter
– prodaja v potujočih prodajalnah.
(3) Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
13. člen
(pogoji uporabe prodajnega mesta)
(1) Prodajno mesto na javni tržnici se najame dnevno, po
plačilu uporabnine ali za daljše obdobje na podlagi pogodbe
med upravljavcem javne tržnice in stalnim prodajalcem.
(2) Če prodajalec brez predhodnega obvestila o njegovi
zamudi ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure,
določene v tržnem redu, lahko upravljavec za tisti dan na to
prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
(3) Plačanega zneska uporabnine ali sorazmernega dela
po pogodbi se v primeru iz prejšnjega odstavka ne vrne.
14. člen
(vrste blaga, s katerim se trguje na javni tržnici)
(1) Na javni tržnici se trguje z naslednjimi živilskimi in
neživilskimi izdelki:
– živilski izdelki: so žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso in
mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki, rastlinska olja, sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne in alkoholne
pijače, gobe in gozdni sadeži, med in izdelki iz medu, zdravilna
in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in druga živila rastlinskega
in živalskega izvora,
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in
okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti, galanterijsko
blago, bižuterija, novoletne smreke, sveče, tekstilije, časopis,
revije, tobak in razno blago.
(2) Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in
živila.
(3) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na javni tržnici
prodaja tudi drugo blago.
15. člen
(pogoji za prodajo blaga)
(1) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane
pogoje za prodajo.
(2) Dovoljeno je prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za odgovornost, ki izhaja iz
blaga, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja izključno
prodajalec.
IV. NADZOR
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ in redarstvo.
V. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 300,00 EUR se kaznuje posameznik (fizična
oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik ali posameznik,
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ki opravlja dejavnost, če prodaja blago brez izdanega soglasja
ali v nasprotju s soglasjem.
(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje posameznik (fizična
oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni tržnici ali drugi
površini, kjer izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln, stori naslednje prekrške:
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v
prejšnje stanje,
– v primeru, da je na prodajnem mestu organizirano ločeno zbiranje odpadkov, le-teh,
– ne odda na za to določena mesta oziroma posode
(kontejnerje),
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem
mestu,
– ne označi prodajnega mesta s firmo ali na prodajnem
mestu ne zagotovi vidnega cenika,
– drugače krši s strani upravljavca določen tržni red oziroma obveznosti iz tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega in drugega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se osma alineja nadomesti z naslednjim besedilom:
»– Organizacijska enota Socialni programi, ki deluje na
naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec.«
3. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje, ki ga ustanoviteljica daje javnemu zavodu (organizacijskim enotam: Organizacijska enota Mladinski
kulturni center Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18,
2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MKC Slovenj Gradec),
Organizacijska enota Mladinski hotel Slovenj Gradec, ki deluje
na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je
MH Slovenj Gradec), Organizacijska enota Socialni programi,
ki deluje na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, v upravljanje, je sledeče:
– nepremičnina v Slovenj Gradcu, Ozare 18, na parcelni
številki 265 in 266, k.o. Slovenj Gradec,
– nepremičnina v Slovenj Gradcu, Francetova cesta 11,
na parcelni številki 210, k.o. SG, ter vsa oprema v stavbi, ki
služi za delovanje zavetišča za brezdomne in javne razdelilnice
hrane.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2017
Slovenj Gradec, dne 25. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Št. 007-0013/2017
Slovenj Gradec, dne 24. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

ŽIROVNICA
3009.

3008.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport,
mladinske in socialne programe SPOTUR
Slovenj Gradec

Na podlagi 3., 8., 13., 16., 20. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; v
nadaljevanju: ZSpo1), 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, 76/16 – odl. US;
v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 24. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport,
mladinske in socialne programe SPOTUR
Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe
SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 39/13, 66/15).

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17 – popr.) je
Občinski svet Občine Žirovnica na 19. redni seji dne 26. 10.
2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Zemljiščema s parc. št. 1693/20 in 1693/21, obe k.o. Doslovče, se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine
Žirovnica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 26. oktobra 2017
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ILIRSKA BISTRICA
3010.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega
načrta Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 46. 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, 14/15 – ZUUJFO) ter 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne
objave Snežnika, št. 4/06) je župan Občine Ilirska Bistrica dne
26. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 3 Občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16 in 56/17) (v nadaljnjem besedilu: SDOPN3).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) V Občini Ilirska Bistrica je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16 in
56/17).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta se je
pojavila prostorska razvojna potreba, ki ni skladna z veljavnim
OPN.
(3) Razvojna potreba, ki narekuje SDOPN3 je sprememba
namenske rabe prostora prostora iz Drugih kmetijskih zemljišč
(K2) v Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) v območju delov parc. št. 206/1, 207/3, 216/3, 216/5 vse k.o. 2533
Zajelšje v enoti urejanja prostora OD708.
(4) Z uveljavitvijo SDOPN3 bodo omogočeni želeni posegi
v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.
(5) V SDOPN3 se bo spremenila vsebina grafičnega dela.
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– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN, 15 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka OPN, 30 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek OPN, 30 dni,
– priprava predloga OPN, 10 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
30 dni,
– priprava usklajenega predloga OPN, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka.
Okvirni rok priprave je osem mesecev.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku
priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in
vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na
prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko.
– Ministrstvo za zdravje.
7. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 3500-4/2017
Ilirska Bistrica, dne 26. oktobra 2017
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na del EUP
OD708.
(2) Priprava SDOPN3 se izvede po navadnem postopku,
kot ga določa zakon.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Predlog za SDOPN3 se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom,
obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami
v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne
podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen
(roki za pripravo SDOPN3 in njegovih posameznih faz)
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo
od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– priprava osnutka OPN, 10 dni,
– pridobitev posebnih smernic, 30 dni,

JESENICE
3011.

Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega
metra koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembe), 14. in 135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine
Jesenice na 23. redni seji dne 26. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra
koristne stanovanjske površine
v Občini Jesenice za leto 2018
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega
metra (v nadaljevanju m2) koristne stanovanjske površine, brez
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vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2018 in se uporablja izključno za potrebe
določitve osnove za davek od premoženja.

Posamezni del stavbe št. 2175-302-6 se prenese v upravljanje z dnem 1. 1. 2018.

2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2018
znaša 903,00 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne
spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi
valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine za leto 2017 s povprečnim indeksom
za stanovanjsko gradnjo, ki ga je določila GZS – Zbornica za
gradbeništvo in industrije gradbenega materiala.

(sklenitev pogodbe)

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
S 1. 1. 2018 preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni
ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 71/16).

3. člen
Upravljavec mora skleniti aneks k Pogodbi o upravljanju
s premoženjem Občine Jesenice – Zdravstveni dom Jesenice,
št. 478-74/2015 z dne 12. 2. 2016 oziroma novo pogodbo o
upravljanju s premoženjem v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega sklepa.
4. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-74/2015
Jesenice, dne 6. novembra 2017
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Št. 007-19/2017
Jesenice, dne 27. oktobra 2017
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

3012.

Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
javnemu zavodu Osnovno zdravstvo
Gorenjske

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I,
14/15 – ZUUJFO in 76/15), 29. člena Odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04,
69/05, 72/13) in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 101/15) izdajam

SKLEP
o prenosu premoženja v upravljanje javnemu
zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določi stvarno premoženje Občine Jesenice, ki se dodatno prenese v upravljanje javnemu zavodu –
Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, kateremu je bilo s Sklepom
župana Občine Jesenice, št. 478-74/2015 z dne 28. 1. 2016 in
s Sklepom župana z dne 5. 12. 2016 že preneseno v upravljanje določeno premoženje, namenjeno zagotavljanju izvajanja
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
2. člen
(stvarno premoženje)
Na podlagi tega sklepa se prenese v upravljanje še naslednje stvarno premoženje:
– del posameznega dela stavbe št. 2175 302-2, v izmeri
36,86 m2 (poslovni prostor, na levi strani ob glavnem vhodu)
– posamezni del stavbe št. 2175-302-6, v izmeri 132,62
(predavalnica s sanitarijami).

LJUBLJANA
3013.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 361 Marina
Livada

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
361 Marina Livada
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Obravnavano območje je na zahodni strani omejeno z
Ljubljanico, na južni strani s Hladnikovo cesto, po kateri poteka tudi trasa POT-i, na vzhodni strani s Kobetovo ulico in na
severni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo. V območju
so že objekti gostišča Livada, Kajak kanu kluba Ljubljana
in Jadralnega kluba Ljubljana s pripadajočimi površinami, na
ostalem delu pa so nepozidane površine in vrtički.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna
razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14
– DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16
– avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je obravnavano
območje uvrščeno v enoto urejanja prostora (v nadaljnjem

Uradni list Republike Slovenije
besedilu: EUP) RN-342 z opredeljeno namensko rabo ZS-površine za oddih, rekreacijo in šport. Za območje EUP RN-342
je treba izdelati OPPN.
V območju je poleg javnih zelenih rekreacijskih in športnih površin predvidena še ureditev mestne plaže z možnostjo
kopališča na Ljubljanici, stavb za program vodnih športov,
teniški center z dvorano (ca 3200 m2) ter gostinstvo z nastanitvijo.
S sprejetjem OPPN bo omogočena ureditev rekreacijskih,
športnih in gostinskih dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi
in pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter
komunalne infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v
Četrtni skupnosti Rudnik.
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
430/2, 430/18, 430/19, 430/20, 430/39, 430/41 – del, 430/42,
432/1, 432/5, 432/6, 432/11, 432/16 – del, 432/20, 432/21,
432/23, 432/24, 432/27, 432/28, 432/29, 435/1, 435/3, 435/4,
435/11, 436/1, 436/18, 436/26, 436/27, 437/1, 437/31, 437/32,
439/1, 439/2, 439/7, 439/24 – del, 439/27, 439/28, 440/1,
440/2, 440/35 – del, 440/88 – del, 440/102, 440/103, vse v katastrski občini (1695) Karlovško predmestje. Površina območja
meri cca 3,5 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat
za kulturno dediščino;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje
oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje
odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba
s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska
oskrba s toplotno energijo;
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
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V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, bo pridobljena
z izdelavo variantnih rešitev.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva
meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku
priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, ki v
ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite
pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo
opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-2/2017-43
Ljubljana, dne 7. novembra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

ŠENTJUR
3014.

Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

Na podlagi 60. člena v povezavi s šestim odstavkom 50. člena Zakona v prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) je Občina
Šentjur proučila pripombe in predloge javnosti in zavzela

STALIŠČE
do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur,
Slatina pri Ponikvi
V času javne razgrnitve, od 18. septembra 2017 do
18. oktobra 2017, je bila na dopolnjen osnutek OPPN pridob
ljena naslednja pripomba oziroma vprašanja:
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Št.

številka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
povzetek pripombe

1.1. STALIŠČE

63 / 10. 11. 2017

Uradni list Republike Slovenije

1.
»zaradi varovanja osebnih podatkov pripombodajalec ni naveden«
pisno
13. 10. 2017
Navedba (citirano):
1.1.
Koliko metrov bo objekt stal od meje Sovič?
1.2.
Kam bo prezračevanje (ventilacija) obrnjeno?
1.3.
Ali je nadomestna gradnja, da se stara farma poruši?
1.4.
Kdo nam bo zagotovil nastalo škodo, ker bo naša vrednost nepremičnin zelo padla?
1.5.
Ali res moramo biti ogroženi prebivalci (sosedje) v vasi z slabim zrakom (smradom) kurjih farm
škodljivim za naše zdravje v tem času?
Investitor te tako velike farme, ne živi v tem kraju ampak v Dolgi gori. Toliko o moji pripombi, ker se pa
zanimam za svoj bodoči rod in družino.
1.1.
Odgovor / obrazložitev:
Lokacija objekta za rejo piščancev, ki je predmet postopka izdelave OPPN je od najbližje parcelne
številke v lasti pripombodajalca, oddaljena 6.60 m. Nezahtevni objekt strojna lopa, pa je od najbližje
parcelne številke, istega lastnika oddaljena 1.50 m. Obstoječi objekti (št. objekta 314, na parcelni
številki 16/10, k.o. Slatina) na lokaciji Slatina pri Ponikvi 14, Ponikva, so od predvidenih objektov
reje piščancev na oddaljenosti več kot 120 m ter višinske razlike več kot 30 m.
1.2.

Odgovor / obrazložitev: Skladno z dopisom pripravljavca OPPN, ki ga je posredoval na Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, ki je služil za odločanje navedenega ministrstva o potrebi
izdelave celovite presoje vplivov na okolje za nameravan poseg v prostor, je mogoče povzeti, da
gre za prezračevalni sistem z rekuperacijo zaprtega tipa čiščenja zraka znotraj objekta. Kar naj bi
zagotavljalo skoraj ničelne vplive na okolico.
V 25. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na
kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi je določilo, ki določa investitorju sledeče:
(5) Za omejevanje emisij v zrak (smrad) je potrebno zagotoviti ustrezno prezračevanje objekta za
rejo piščancev z obveznimi omilitvenimi ukrepi (filternimi napravami izpusta zraka iz objekta) in
zavarovanji proti širitvi prekomernega širjenja smradu v okolico. Prav tako je potrebno zagotoviti
prekomerno širjenje smradu v okolico odpadkov, ki nastajaja pri reji piščancev (pokrivanje, zasaditev visokorasle vegetacije …).
Investitor je zavezan upoštevati navedena določila in zagotoviti, da smrad ne bo nastajal oziroma
se ne bo širil v okolico.
Na podlagi navedenega člena odloka je pripomba predhodno upoštevana in skladno z zakonodajo
tudi regulirana.

1.3.

Odgovor / obrazložitev
Na območju OPPN se vsi objekti predvidevajo kot novogradnja. Nadomestna gradnja ni mogoča,
ker na obravnavanem območju OPPN še ni obstoječih objektov. Stara farma na drugi lokaciji ostaja
in ni predmet OPPN.

1.4.

Odgovor / obrazložitev
Zaradi izvedbe objektov, ki so predmet OPPN, vrednosti nepremičnin ne bo poslabšalo. V neposredni bližini območja OPPN so kmetijska zemljišča namenjena intenzivni kmetijski pridelavi.
Pristojno ministrstvo za okolje je ugotovilo, da OPPN ne leži v varovanem območju, niti nanj ne
bo imel daljinskega vpliva, kar izhaja tudi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (št.
1-II-106/2-O-17/MT z dne 17. 3. 2017).

1.5.

Odgovor / obrazložitev
V postopku izdelave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje z Odločbo št.
35409-61/2017/14, z dne 20. 10. 2017, ugotovilo, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Podlaga za odločanje pristojnega ministrstva je
bilo pridobljeno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-31/17-2/256, z dne 30. 3.
2017. Na podlagi navedenega menimo, da sosedje oziroma okoliški prebivalci niso ogroženi, kot
navajate oziroma sprašujete.

Občina kot pripravljavec prostorskega akta, skladno z vsemi pridobljenimi soglasji posameznih nosilcev
urejanja prostora nima zadržkov pri izvedbi OPPN v kolikor so zagotovljeni vsi pogoji, ki so jih navedli
posamezni nosilci urejanja prostora.
Št. 350-04/2016(261)
Šentjur, dne 25. oktobra 2017
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3015.

Uredba o spremembi Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12
– odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13,
29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) in četrte alineje
tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in
82/97 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja
1. člen
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in
76/08) se prvi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in
sicer glede na letnik šolanja do višine:
– 250 eurov na mesec za 1. letnik,
– 300 eurov na mesec za 2. letnik,
– 400 eurov na mesec za 3. letnik.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
3. decembra 2017.
(2) Do začetka uporabe te uredbe se uporablja Uredba o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08).
Št. 00712-22/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-1611-0088
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3016.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
finančne podpore za ohranjanje in razvijanje
slovenske identitete zunaj Republike Slovenije

Na podlagi 47., 49., 52. in 54. člena Zakona o odnosih
Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list
RS, št. 43/06 in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju finančne
podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske
identitete zunaj Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o izvajanju finančne podpore za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije

Št.
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(Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način izvajanja finančne podpore strukturam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije
ter posameznikom, ustanovam, društvom, organizacijam in
poslovnim subjektom, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in
po svetu.«.
KONČNA ODLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-1537-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3017.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda
po naravni nesreči žledu med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in
obnova gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak,
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja
2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z
dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja
podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega
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sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020)
in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter na spletni strani Programa razvoja
podeželja (www.program-podezelja.si), (v nadaljnjem besedilu:
spletna stran Programa razvoja podeželja).
(2) Ta uredba po posameznih vrstah operacij določa
namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje
za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, obveznosti, finančne določbe in splošne določbe za operacije
za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede
posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam
članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176
z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo
strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi
uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129
z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98,
(EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne
13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja
in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138
z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z
dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali
ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z
dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali
ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 640/2014/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim

Uradni list Republike Slovenije
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084 z dne
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov
(UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 702/2014/EU);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo
vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne
31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
(UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 809/2014/EU) in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z
dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem,
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in
preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/772
z dne 3. maja 2017 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU)
št. 908/2014 glede seznama ukrepov, za katere je treba
objaviti določene informacije o upravičencih (UL L št. 115
z dne 4. 5. 2017, str. 43), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
908/2014/EU).«.
2. člen
V 2. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. krčitev gozda pomeni krčitev gozda iz 13. točke
3. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99
– ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07,
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 –
ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG);«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičeni stroški iz tega člena so stroški, ki so
nastali po izbiri dobavitelja iz 1. točke 8. člena te uredbe, zaradi naravne nesreče, potrjene v skladu z osmim odstavkom
34. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
4. člen
V 8. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. upravičenec za aktivnost 1 je ob izdaji odločbe iz
3. točke tega člena podpisal Izjavo lastnika gozda iz priloge 8
ali priloge 9, ki sta sestavni del te uredbe.«.
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5. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec lahko vloži dve vlogi iz prvega odstavka
tega člena v enem koledarskem letu.«.
Peti odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(5) ARSKTRP pri popolni vlogi preveri izpolnjevanje
pogojev iz prejšnjega člena, 27. člena ter prvega, drugega in
šestega odstavka 28. člena te uredbe. Pogoje iz tretjega do
petega odstavka 28. člena te uredbe pa ARSKTRP preveri na
dan izdaje zadnje odločbe ZGS iz 3. točke prejšnjega člena.«.
6. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so stroški
odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma iz osmega
odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, nastali po 30. januarju 2014.«.
7. člen
V 14. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. do podpore so upravičena dela odprave škode in
obnove gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe
samo na območju, določenim v javnem razpisu, ki izhaja iz
načrta sanacije gozdov.«.
8. člen
V sedmem odstavku 16. člena se za besedilom »26/14«
beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »32/15« pa se
doda besedilo »in 27/17«.
V devetem odstavku se besedilo »identifikacijske kode«
nadomesti z besedilom »številke dokumenta«. Na koncu drugega stavka se za kratico »ARSKTRP« dodata vejica in besedilo »ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja«.
V desetem odstavku se besedilo »identifikacijske kode«
nadomesti z besedilom »številke dokumenta«.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot« nadomesti z
besedilom »načrtih za gospodarjenje z gozdovi«.
10. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena so
stroški, potrjeni zaradi naravne nesreče iz osmega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, nastali po 30. januarju
2014.«.
11. člen
V 21. členu se na koncu 4. točke pred podpičjem doda
besedilo »oziroma pravnomočna odločba ZGS v skladu z
osmim odstavkom 37. člena ZG«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in se
doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. do podpore so upravičene naložbe iz prvega odstavka 18. člena te uredbe, ki omogočajo sanacijo gozdov
samo na območju, določenim v javnem razpisu, ki izhaja iz
načrta sanacije gozdov.«.
12. člen
V četrtem odstavku 23. člena se v točki b) za besedo
»gozda« doda besedilo »oziroma odločba ZGS«.
Točka f) se spremeni tako, da se glasi:
»f) originalni izvodi računov, elektronski in e-računi;«.
V točki o) se pika nadomesti s podpičjem in doda beseda
»in«.
Za točko o) se doda nova točka p), ki se glasi:
»p) potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov (oblika
PDF).«.
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Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vlagatelj vloge za operacijo 2 priloži priloge iz točk
a), č), d), e), h), j), k), l), m), n), o) in p) četrtega odstavka tega
člena v elektronski PDF obliki.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj vloge za
operacijo 2 priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v
skladu s 52. členom Zakona o kmetijstvu vloga na javni razpis
zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so priloge iz točke a) in
točk č) do k) četrtega odstavka tega člena.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca za operacijo 2 oziroma na lastnike gozdnih parcel na
trasi gozdne vlake, ki je predmet podpore.«.
V enajstem odstavku se besedilo »identifikacijske
kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«. Na
koncu drugega stavka se za kratico »ARSKTRP« dodata
vejica in besedilo »ter naslov javnega razpisa, na katerega
se prijavlja«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »identifikacijske
kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«.
13. člen
V petem odstavku 25. člena se za besedilom »pogoji
za izplačilo sredstev« dodata vejica in besedilo »območje
upravičenosti do pomoči, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov«.
14. člen
V sedmem odstavku 29. člena se črta četrti stavek.
15. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »57.« nadomesti z besedilom »41.a«.
16. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
17. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
18. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
19. člen
Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
20. člen
V celotni prilogi 10 se besedilo »s 57. členom« nadomesti z besedilom »z 41.a členom«.
V poglavju »A. Kršitve in sankcije, ki veljajo za vse operacije« se v 4. točki črta besedilo »ali v obdobju do petih let
po izplačilu sredstev ni zagotavljal označenosti«.
Tabela 1 se nadomesti z novo tabelo 1, ki se glasi:
»Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev
Št. kršitev

Vrsta sankcije
(delež neizplačanih sredstev, vračila)

1. kršitev

opozorilo

2. kršitev

20 %

3. kršitev

50 %

4. kršitev

vsa
«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(končanje postopkov)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo
in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in
10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16), se
končajo v skladu z Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo
gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2330-0014
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

, revir
, izdana (datum)

Lastništvo:

ZAPISNIK O PREVZEMU IZVEDENIH DEL

(šifra in naziv)

(šifra)

Vrsta dela
ZGS

Obseg

Enota
mere
(ha,
3
kos, m )
Priznana*
vrednost
(€/EM)

Vrsta in
stopnja
Sof. *
poudarjenosti
%
funkcij
Sof. €*

K. O.

Parcela

Odsek

Datum
prevzema
dela

Številka poligona

Št. dokumenta: 3408Območna enota

Izpolni ZGS

Datum: ________________
Datum: ________________

Prevzem izdelal:_____________________________

Podpis lastnika oziroma pooblaščenca:_______________________

Št.

Spodaj podpisani lastnik gozda oziroma pooblaščenec lastnika gozda izjavljam, da sem sadike oziroma material, če sem ga prejel s Potrdilom o prejemu
materiala – sadik številka:_____________________________ od ZGS, uporabil na svoji gozdni parceli skladno z namenom.

Meritev površin je bila opravljena na podlagi poligonov, ki jih v elektronski obliki vodi ZGS.

*Te stolpce je treba izpolniti le pri uveljavljanju aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda.

Skupaj

št.

Vrsta del
PRP

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) prevzema aktivnosti lastnika gozda (ime in priimek, h. št. in kraj, poštna št. in pošta):
Davčna številka lastnika gozda:

Krajevna enota
Odločba 322-

PRILOGA 1:
»Priloga 2: Zapisnik o prevzemu izvedenih del
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865 – Posek z motorno žago v varovalnih gozdovih (m3)
866 – Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih (m3)
867 – Spravilo z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih (m3)

Priprava površin za obnovo (ha)

Obnova s sadnjo (ha)

Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov (ha)

Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) (kos)

Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (kos)

Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij) (m)

Posek z motorno žago v varovalnih gozdovih (m3)

Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih (m3)

Spravilo z žičnim žerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih (m3)

Vzpostavljanje gozdne higiene (ha)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

870 – Vzpostavljanje gozdne higiene (ha)

834 – Zaščita s tulci (kos)
836 – Zaščita mladja z ograjo – novogradnja (m)
837 – Vzdrževanje zaščitnih ograj (m)

«.

Št.

833 – Zaščita s količenjem (kos)
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831 – Premazi vršičkov (ha)

Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov (ha)

2.

710 – Obžetev (ha)
711 – Nega mladja (ha)
719 – Odstranjevanje vzpenjavk (ha)
712 – Nega gošče (ha)
713 – Nega letvenjaka (ha)
714 – Nega drogovnjaka (ha)
718 – Nega v prebiralnem gozdu (ha)
311 – Priprava površine za obnovo (prip. sest) – ujma (ha)
312 – Priprava površine za obnovo (prip. tal) – ujma (ha)
313 – Sadnja – ujma (ha)

Šifra in vrsta dela – ZGS

Nega obnovljenih površin (ha)

Vrsta dela PRP

1.

Šifra
PRP
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PRILOGA 2:
»Priloga 5: Način izvedbe del za odpravo škode in obnovo gozda
1 Nega obnovljenih površin
Nega obnovljenih površin pomeni odstranitev rastlin iz zeliščnega in grmovnega sloja, ki ovirajo
ali onemogočajo vznik oziroma razvoj mladovja na površinah, kjer je bil zaradi posledic
žledoloma izveden posek. Minimalna površina poligona je 0,1 ha. Odstranjena vegetacija lahko
ostane na licu mesta, tako da ne ovira rasti ciljnega mladja.
Z nego odstranjujemo rastline iz zeliščne in grmovne vegetacije ter plezalke, ki ovirajo,
onemogočajo ali ogrožajo normalni razvoj mladovja na obnovljenih površinah. Izvaja se na
površinah, obnovljenih s sadnjo ali setvijo, ali na površinah, kjer je načrtovana naravna obnova.
Na površinah, obnovljenih s sadnjo, se okoli posajenih sadik praviloma izvaja obžetev v obliki
lijakov. Obžetev se izvaja tudi na površinah, kjer je naravna obnova, če zeliščni in grmovni sloj
ogrožata mlada drevesca, vzklila in zrasla iz naravne nasemenitve. Na nepomlajenih površinah
se poreže rastline iz zeliščne in grmovne plasti ter plezalke, ki ovirajo naravno nasemenitev in
vznik drevesnih vrst. Nega se po potrebi izvaja več let zapored enkrat do dvakrat v tekočem
letu, odvisno od bujnosti rasti zeliščne in grmovne vegetacije. Ne glede na to se delo obračuna
največ enkrat letno.
Nega obnovljenih površin zajema ta dela:
710 – Obžetev (ha)
711 – Nega mladja (ha)
719 – Odstranjevanje vzpenjavk (ha)
2 Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov pomeni odstranjevanje drevesc oziroma
rastlin iz zeliščnega in grmovnega sloja, ki ovirajo razvoj mladovja in tanjšega drogovnjaka.
Minimalna površina poligona je 0,1 ha. Odstranjena vegetacija lahko ostane na licu mesta. Delo
se izključuje z izvedbo priprave površine za obnovo na isti površini. Mladovje in tanjši
drogovnjak sta razvojni fazi gozda s srednjim premerom drevja v vladajočem in sovladajočem
položaju do 20 cm v prsni višini, poškodovanem po žledu, ki ga zaradi poškodb ni treba uvesti v
obnovo.
Posekana drevesa lahko ostanejo neizdelana (neokleščena vej, deblo ni razrezano) v gozdu, če
ne ovirajo rasti mladih dreves. Posekana drevesa iglavcev ter veje in vrhače, ki so sveži,
neizsušeni rastlinskih sokov, ter pomenijo nevarnost za namnožitev podlubnikov, je treba
razžagati in zložiti na kupe ali pri strojni sečnji založiti v sečne poti oziroma izdelati in spraviti iz
gozda. Poškodovana drevesa, ki ne ovirajo rasti mladih dreves, lahko ostanejo neposekana v
sestoju.
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov zajema ta dela:
712 – Nega gošče (ha)
713 – Nega letvenjaka (ha)
714 – Nega drogovnjaka (ha)
718 – Nega v prebiralnem gozdu (ha)
3 Obnova s sadnjo
Obnova s sadnjo pomeni saditev sadik gozdnih drevesnih vrst drevja na območju, ki ga je
prizadela ujma, z minimalno gostoto sadnje 1.000 sadik/ha. Sadike se po strokovni presoji ZGS
tudi obeležijo s količki (ZGS z odločbo določi drevesno vrsto, ki se na objektu obeleži).
Minimalna površina poligona za sadnjo je 0,1 ha. ZGS z odločbo določi število in vrstno sestavo
sadik. Razporeditev sadik je prilagojena terenu. Način sadnje je prilagojen vzgojnim oblikam
sadik. Gozdni reprodukcijski material in količke za obeleževanje sadik zagotavlja ZGS.
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Obnova s sadnjo zajema to delo:
313 – Sadnja – ujma (ha)
4 Zaščita mladja na obnovljenih površinah
Zaščita mladja pred divjadjo na obnovljenih površinah pomeni zaščito pred objedanjem vršnih
poganjkov mladja gozdnega drevja ter pred poškodbami na lubju mladih dreves. Ukrepi se
nanašajo na zaščito mladja na obnovljenih površinah zaradi posledic žledoloma.
4.1 Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov)
Drevesce se zaščiti s tulci tako, da se ob njem v primerni razdalji zabije en oziroma dva oporna
kola, na katera se namesti tulec, s katerim zaščitimo drevesce po navodilih proizvajalca oziroma
ZGS. Dva kola sta nujna le za namestitev tulcev večjega premera (približno 30 cm). Tulce
lastnikom gozdov dobavi ZGS.
Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov)
zajema to delo:
834 – Zaščita s tulci, mrežo (kos)
4.2 Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij)
Zaščita mladja z ograjo je ograditev površine za obnovo gozda z namenom zaščite mladja pred
divjadjo. Postavitev žične ograje se opravlja na dva načina: s klasično postavitvijo s pokončnimi
opornimi koli ali s škarjasto postavitvijo. Priznana vrednost dela zajema izdelavo kolov,
postavitev, napenjanje in učvrstitev mreže ter izdelavo vhoda v ograjeno površino.
Upošteva se, da je izvedena zaščita mladja z ograjo:
 če gre za novograjeno ograjo,
 če gre za obnovo v žledolomu močno poškodovane ograje, ko je treba zamenjati vsaj
polovico dolžine mreže in polovico opornih kolov. Prevzame se obnovljena dolžina ograje.
Ograjo in potreben pomožni material za postavitev ograje (razen opornih kolov), zaokroženo na
50 m navzgor, lastnikom gozdov dobavi ZGS.
Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij) zajema ti dve deli:
836 – Zaščita mladja z ograjo – novogradnja (m)
837 – Vzdrževanje zaščitnih ograj (m)
4.3 Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov
Individualna zaščita drevesc pred divjadjo se izvede s premazom vršičkov z zaščitnim
sredstvom. Premaz nanesemo minimalno na zgornji del terminalnega poganjka, pri tem
upoštevamo navodila proizvajalca sredstva za uporabo. ZGS z odločbo določi drevesno vrsto,
ki se na objektu zaščiti s premazom vršičkov. Upošteva se, da je neka površina zaščitena s
premazom vršičkov, če so v tekočem letu vidno premazani vršički najmanj 1.000 drevesc na
hektar (sadike ali naravno mladje drevesnih vrst), ne glede na to, ali so drevesca, zaščitena s
premazi, enakomerno ali skupinsko ali šopasto porazdeljena po prevzeti površini. Če je s
premazom zaščitenih manj kot 1.000 drevesc na hektar, se pri izračunu površine upošteva
2
10 m /premazano drevesce.
Sredstvo za premaz lastnikom gozdov dobavi ZGS, in sicer se potrebna količina sredstva
zaokroži navzgor na najmanjšo enoto pakiranja.
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov zajema to delo:
831 – Premazi vršičkov (ha)
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4.4 Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov)
Sadika oziroma drevesce se zaščiti s tremi koli, ki jih je treba trdno zabiti v tla okoli sadike tako,
da je debelce sadike oziroma drevesca zaščiteno pred drgnjenjem divjadi. Material za zaščito s
količenjem (kole) priskrbi lastnik sam.
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) zajema to delo:
833 – Zaščita s količenjem (kos)
5 Priprava površine za obnovo
Priprava površine za obnovo (naravno obnovo ali obnovo s sadnjo) pomeni posek ter izdelavo
(kleščenje vej in razrez debla) močno poškodovanega drevja na površini, ki jo je treba obnoviti
zaradi posledic žledoloma. Upošteva se površine velikosti vsaj 0,10 ha.
V gozdu lahko ostane skupaj neposekanih (poškodovanih, nepoškodovanih in odmrlih stoječih)
do 120 dreves na hektar s prsnim premerom, večjim od 15 cm, drevesa, opredeljena v
naslednjem odstavku, so šteta v to število. Večdebelna drevesa se štejejo kot eno drevo. Če je
površina manjša ali večja od enega hektarja, se sorazmerno spremeni število dreves.
Posamična močno poškodovana drevesa zaradi žledoloma oziroma posamična odmrla drevesa
ali šopi dreves (do 5 močno poškodovanih dreves oziroma odmrlih dreves zaradi žledoloma)
različnih debelin s premerom, večjim od 15 cm, lahko ostanejo neposekani v gozdu za
ohranjanje biotskega ravnovesja in zaradi oblikovanja sestojne mikroklime.
V gozdu lahko ostane tudi do 10 posamičnih posekanih ali podrtih dreves prsnega premera,
večjega od 15 cm na hektar.
Posekana in izdelana drevesa (okleščene veje in razrezano deblo) morajo biti spravljena s
površin za obnovo (razen dovoljenih 10 posamičnih posekanih dreves na hektar). Sečni ostanki
ne smejo ovirati že prisotnega rastočega mladja na površini za obnovo.
Pri obnovi s sajenjem je treba sečne ostanke zložiti v rede ali kupe vsaj pred začetkom sadnje
tako, da je površina pripravljena za sajenje. Pri naravni obnovi ni treba zložiti sečnih ostankov v
rede ali kupe
Močno poškodovana drevesa zaradi žleda so drevesa, ki so izruvana, odlomljena, prelomljena,
močno nagnjena ali imajo močno poškodovane krošnje (več kot tretjina polomljene krošnje pri
iglavcih ter več kot 60 % oziroma v najbolj poškodovanem območju 80 % poškodovane krošnje
pri listavcih).
Priprava površine na obnovo zajema ti dve deli:
311 – Priprava površine za obnovo (prip. sest) – ujma (ha)
312 – Priprava površine za obnovo (prip. tal) – ujma (ha)
6 Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov
Varovalni gozdovi so gozdovi, ki so kot taki določeni v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih
s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov pomeni posek in odstranitev poškodovanega
drevja zaradi žledoloma iz varovalnih gozdov.
Posekana drevesa morajo biti spravljena iz gozda. Sečni ostanki ne smejo ovirati rasti mladih
dreves.
Veje in vrhače iglavcev, ki so sveži, neizsušeni rastlinskih sokov, ter pomenijo nevarnost za
namnožitev podlubnikov, je treba razžagati in zložiti na kupe oziroma ob uporabi procesorske
glave na dvigalu žičnice, zložiti na kupe tudi ob kamionski cesti. Odpravljene morajo biti
poškodbe na gozdnih tleh in gozdnih vlakah, ki so lahko vzrok za začetek erozije. Iz strug
potokov in hudournikov morajo biti odstranjeni vsi sečni ostanki.
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Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov zajema ta dela:
865 – Posek poškodovanega drevja z motorno žago (neto m3)
866 – Spravilo poškodovanega drevja s traktorjem (neto m3)
867 – Spravilo poškodovanega drevja z žičnim žerjavom s procesorsko glavo (neto m3)
7 Vzpostavljanje gozdne higiene
Vzpostavitev gozdne higiene predstavlja pospravilo polomljenih, svežih vrhov iglavcev s
premerom debla nad 10 cm na debelejšem koncu, ko posek dreves brez vrhov ni potreben, ter
pospravilo močno poškodovanih tanjših dreves iglavcev (do 10 cm prsnega premera) z
namenom preprečevanja in zatiranja bolezni ter škodljivcev. Upošteva se površine vsaj 0,10 ha,
kjer je bilo treba zaradi poškodb v žledolomu pospraviti vsaj 10 vrhov oziroma 10 močno
poškodovanih tanjših dreves iglavcev na 0,10 ha.
Vrhove in debelca je treba razžagati oziroma zložiti na kupe ali na sečne poti ali odpeljati iz
gozda. Na prevzeti površini lahko ostane v povprečju neizdelanih do 10 vrhov oziroma močno
poškodovanih tanjših dreves iglavcev na hektar.
Vzpostavljanje gozdne higiene zajema to delo:
870 – Vzpostavljanje gozdne higiene (ha)«.

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 3:
»Priloga 8: Izjava lastnika gozda za fizične osebe (razen s. p.)
IZJAVA LASTNIKA GOZDA ZA FIZIČNE OSEBE (RAZEN S. P.)
Podpisani ________________________________________________________
(ime in priimek)
________________________________________________________________izjavljam, da
(naslov)
1.

sem za iste upravičene stroške prejel sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za sanacijo in
obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, nacionalna sredstva ali sredstva iz
zavarovalnih polic in bi ta lahko presegala 100 % upravičenih stroškov ali sem prejel materialna
sredstva ali so bila v mojem gozdu izvedena dela za sanacijo gozda:
DA

NE

(ustrezno obkroži).

Če ste obkrožili DA, je treba izpolniti ta del:
Od 30. januarja 2014 sem prejel denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo svojega gozda
zaradi žledoloma: (ustrezno obkroži)
- iz proračuna Republike Slovenije – državne pomoči,
- od dobrodelne organizacije___________________,
- od Taborniške zveze Slovenije,
- od Občine___________________,
- drugo____________________.
Svoj gozd imam odškodninsko zavarovan pri Zavarovalnici __________________ na podlagi zavarovalne
police št.________________;
2.

sem v osebnem stečaju:
DA

NE

(ustrezno obkroži).

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:
-

osebni stečaj je bil razglašen po 30. januarju 2014 zaradi žledoloma,
v osebnem stečaju sem bil že pred 30. januarjem 2014,
osebni stečaj je bil razglašen po 30. januarju 2014 iz drugih razlogov;

3.

imam neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom po točki (a) petega
odstavka 1. člena Uredbe Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1):
DA

4.

NE

(ustrezno obkroži);

NE

(ustrezno obkroži).

imam poravnane vse davčne obveznosti do države:
DA

S podpisom soglašam, da Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ali Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS) preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih ne moreta preveriti iz uradnih
evidenc, bom na zahtevo ARSKTRP ali ZGS posredoval sam.
V/na ______________________
dne _______________________

___________________________________
(ime in priimek)
_____________________________________«.
(podpis upravičenca)
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PRILOGA 4:
»Priloga 9: Izjava lastnika gozda za pravne osebe in s. p.
IZJAVA LASTNIKA GOZDA ZA PRAVNE OSEBE IN S.P.
Podpisani ________________________________________________________
(firma)
________________________________________________________________izjavljamo, da
(sedež)
1.

smo za iste upravičene stroške prejeli sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za sanacijo in
obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, nacionalna sredstva ali sredstva
zavarovalnih polic in bi ta lahko presegala 100 % upravičenih stroškov ali smo prejeli materialna
sredstva ali so bila v našem gozdu izvedena dela za sanacijo gozda:
DA

NE

(ustrezno obkroži).

Če ste obkrožili DA, je treba izpolniti ta del:
Od 30. januarja 2014 smo prejeli denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo svojega
gozda zaradi žledoloma: (ustrezno obkroži)
- iz proračuna Republike Slovenije – državne pomoči,
- od dobrodelne organizacije___________________,
- od Taborniške zveze Slovenije,
- od Občine___________________,
- drugo____________________.
Svoj gozd imamo odškodninsko zavarovan pri Zavarovalnici __________________ na podlagi
zavarovalne police št.________________;
2.

smo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 702/2014 z
dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1),(v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU):
DA

NE

(ustrezno obkroži).

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:
-

podjetje v težavah smo postali po 30. januarju 2014 zaradi žledoloma,
podjetje v težavah smo bil že pred 30. januarjem 2014,
podjetje v težavah smo postali po 30. januarju 2014 iz drugih razlogov;

3.

imamo neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem
je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom po točki (a) petega
odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU:
DA

4.

NE

(ustrezno obkroži);

NE

(ustrezno obkroži).

imamo poravnane vse davčne obveznosti do države:
DA

S podpisom soglašamo, da Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ali Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS) preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih ne moreta preveriti iz uradnih
evidenc, bomo na zahtevo ARSKTRP ali ZGS posredovali sami.
V/na ______________________
dne _______________________

___________________________________
(firma)
_____________________________________«.
(podpis odgovorne osebe)
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3018.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 16/16, 51/16, 84/16 in 15/17) se za tretjim odstavkom
22. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za
leto 2017 šteje, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka
tega člena izpolnjen, če je za KMG ali KMG – planina do
1. februarja 2018 redno usposabljanje opravljeno v skladu s
predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz
PRP 2014–2020, pri čemer se šteje, da je to usposabljanje
opravljeno tudi v primeru, če je bilo hkrati opravljeno za KMG
in KMG – planina.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»tretjega in četrtega odstavka tega člena«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija
za opravljeno redno usposabljanje iz četrtega odstavka tega
člena iz evidence izobraževanja 25. februarja 2018 prevzame
naslednja podatka o opravljenem rednem usposabljanju za
zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»osmega in devetega odstavka tega člena«.
Dosedanji deveti do dvanajsti odstavek postanejo enajsti
do štirinajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane petnajsti
odstavek, se besedilo »desetega in dvanajstega« nadomesti z
besedilom »dvanajstega in štirinajstega«.
2. člen
V tretji alineji sedmega odstavka 26. člena, tretji alineji desetega odstavka 27. člena, 3. točki desetega odstavka
28. člena, tretji alineji sedmega odstavka 29. člena, 4. točki
desetega odstavka 30. člena, 4. točki desetega odstavka 31. člena, 3. točki devetega odstavka 32. člena, tretji alineji devetega
odstavka 33. člena, četrti alineji devetega odstavka 34. člena,
tretji alineji osmega odstavka 35. člena, tretji alineji šestega odstavka 38. člena, tretji alineji desetega odstavka 39. člena, 3. točki osmega odstavka 40. člena, tretji alineji šestega odstavka
41. člena, 3. točki sedmega odstavka 42. člena, 2. točki osmega
odstavka 45. člena, tretji alineji devetega odstavka 46. člena,
drugi alineji sedmega odstavka 47. člena, drugi alineji sedmega
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odstavka 48. člena, četrti alineji šestega odstavka 49. člena,
2. točki osmega odstavka 52. člena, tretji alineji devetega odstavka 53. člena, drugi alineji sedmega odstavka 54. člena,
2. točki sedmega odstavka 55. člena, tretji alineji šestega odstavka 56. člena, tretji alineji šestega odstavka 57. člena, drugi
alineji enajstega odstavka 60. člena, 2. točki enajstega odstavka
61. člena, drugi alineji devetega odstavka 62. člena, drugi alineji
devetega odstavka 63. člena, drugi alineji desetega odstavka
66. člena, drugi alineji enajstega odstavka 67. člena, 2. točki
enajstega odstavka 68. člena, drugi alineji šestega odstavka
71. člena, 2. točki osmega odstavka 72. člena, drugi alineji šestega odstavka 73. člena, drugi alineji sedmega odstavka 74. člena,
2. točki sedmega odstavka 77. člena, drugi alineji sedmega
odstavka 78. člena, drugi alineji šestega odstavka 79. člena,
2. točki sedmega odstavka 82. člena, drugi alineji sedmega
odstavka 83. člena, 2. točki sedmega odstavka 86. člena, četrti
alineji devetega odstavka 90. člena, 4. točki desetega odstavka
91. člena, tretji alineji osmega odstavka 92. člena, tretji alineji
sedmega odstavka 93. člena, tretji alineji šestega odstavka
95. člena, tretji alineji šestega odstavka 97. člena, 2. točki osmega odstavka 100. člena, 2. točki sedmega odstavka 101. člena,
2. točki osmega odstavka 102. člena, 2. točki sedmega odstavka
105. člena, 2. točki enajstega odstavka 106. člena, drugi alineji
desetega odstavka 108. člena, tretji alineji trinajstega odstavka
111. člena, 2. točki devetega odstavka 115. člena in drugi alineji
dvanajstega odstavka 116. člena se besedilo »desetega in dvanajstega« nadomesti z besedilom »dvanajstega in štirinajstega«.
3. člen
V sedmem odstavku 110. člena se v drugi alineji beseda
»desetega« nadomesti z besedo »dvanajstega«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2330-0081
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3019.

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16 in 41/17)
se v 9. členu pri številki ceste:
– 623 v stolpcu »dolžina (km)« številka »10,928« nadomesti s številko »10,980«,
– 741 v stolpcu »potek ceste« besedilo »priključek pristanišče Koper« nadomesti z besedilom »Bertoki–Koper (Ško-
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cjan)«, v stolpcu »dolžina (km)« pa se številka »3,670« nadomesti s številko »7,165«.
Pri skupni dolžini R3 se številka »2786,936« nadomesti s
številko »2790,483«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. novembra 2017.
Št. 00710-23/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2430-0059
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini

UREDBO
o spremembi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 77/16) se v prilogi zadnja vrstica tabele spremeni tako, da
se glasi:
»
37,9 Prepolje Odprt
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 22. novembra 2017.
Št. 00710-26/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2430-0063
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3021.

Pravna podlaga za delovanje slovenske državne statistike
je Zakon o državni statistiki. Skladno s tem zakonom je državna statistika strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. Izvaja se po načelih nevtralnosti,
objektivnosti, strokovne neodvisnosti, racionalnosti, statistične
zaupnosti in preglednosti.
Zaradi vpetosti Slovenije v Evropsko unijo se izvajanje dejavnosti državne statistike tesno prepleta z izvajanjem dejavnosti evropske statistike, zato je statistična zakonodaja Evropske
unije neločljivi element delovanja slovenske državne statistike.
Institucije, ki tvorijo slovensko državno statistiko, delujejo
tudi skladno s profesionalnimi standardi, določenimi v Temeljnih
načelih uradne statistike Združenih narodov, v Kodeksu ravnanja evropske statistike ter v Javni zavezi Evropskega sistema
centralnih bank o evropski statistiki. Poleg teh upoštevajo tudi
druge najboljše mednarodne statistične standarde.
1.2 Institucije slovenske državne statistike

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, osmega odstavka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega
odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega
odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena in četrtega
odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS,
št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

AC Maribor–Slivnica– Maribor–SlivPtuj (Podlehnik)
nica–Ptuj
(Podlehnik)

1 UVOD
1.1 Podlage za delovanje slovenske državne statistike

KONČNA DOLOČBA

3020.

SREDNJEROČNI PROGRAM
statističnih raziskovanj 2018–2022

Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2018–2022

Na podlagi 23.b člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Slovensko državno statistiko tvorijo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne
statistike. V obdobju, za katero velja ta srednjeročni program
(2018–2022), sta pooblaščena izvajalca dejavnosti državne
statistike Banka Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje; prva je pooblaščena za izvajanje državne statistike na
področjih statistike ekonomskih odnosov s tujino, finančnega
posredništva in nacionalnih računov, drugi pa na področju statistike zdravja. Omenjene institucije urejajo medsebojne odnose
in si natančno določajo naloge z medsebojnimi dogovori in
letnim programom statističnih raziskovanj.
1.3 Izhodišča srednjeročnega programa
Pripravo srednjeročnega programa statističnih raziskovanj nalaga Zakon o državni statistiki. Ta določa, da predlog
programa pripravi Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci, sprejme pa ga Vlada.
Pri pripravi programa so bile upoštevane potrebe nacionalnih uporabnikov, izražene zlasti v okviru Statističnega
sveta in statističnih sosvetov, potrebe Evropske unije in drugih
mednarodnih organizacij ter potrebe dajalcev podatkov. Uspešnost izvedbe programa bo odvisna predvsem od razpoložljivih
kadrovskih in finančnih sredstev.
2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE
Vizija
Vizija slovenske državne statistike je družba, v kateri
državljani, podjetja in država pri sprejemanju odločitev uporabljajo verodostojne informacije.
Poslanstvo
Poslanstvo slovenske državne statistike je zagotavljanje
kakovostnih podatkov o stanjih in gibanjih na ekonomskem,
demografskem in socialnem področju ter na področju okolja
in naravnih virov.
Vrednote
Državni statistiki delujejo in odločajo v skladu s svojimi
temeljnimi vrednotami:
– uporabnikom zagotavljajo vrhunsko storitev,
– spoštujejo dajalce podatkov,
– ščitijo statistično zaupnost,
– upoštevajo najvišje strokovne statistične standarde,
– ravnajo strokovno neodvisno in nepristransko,
– razpoložljive vire uporabljajo gospodarno.
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3 OCENA SEDANJEGA STANJA
Z vsebinskega vidika je bilo obdobje, na katero se je
nanašal prejšnji srednjeročni program statističnih raziskovanj
(2013–2017) in ki se izteka, za državno statistiko zelo uspešno.
Uporabnikom je zagotavljala številne statistične podatke in storitve; že znanim in uveljavljenim so se v tem obdobju pridružili
podatki iz izpopolnjenih okoljskih računov ter podatki o različnih
vidikih delovanja slovenske družbe (npr. globalizacija, zdravje,
trajnostni razvoj, zelena rast, blaginja). Prilagajala se je spremenjenim mednarodnim statističnim standardom. Izboljševala
in nadgrajevala je načine, prek katerih komunicira z uporabniki
(npr. prenova spletnih strani, nove spletne aplikacije). Podatkovne vire je še naprej dopolnjevala z administrativnimi viri,
tehnološko je posodobila zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov, preverjala je možnosti za uporabo masovnih podatkov.
Z organizacijskega oziroma institucionalnega vidika je bilo
najpomembnejše v tem obdobju opravljeno delo ovrednotenje
vsebine sistema državne statistike. Ta je bil postavljen pred več
kot dvajsetimi leti in je odražal tedanje stanje in potrebe družbe.
Od takrat se praktično ni spremenil, zato se je zdelo primerno,
da se kritično ovrednoti njegova ustreznost. Razmisleki so bili
usmerjeni zlasti v vprašanje razmejitve državne statistike od t. i.
resorne statistike. Pri tem je državna statistika tista statistika,
ki se pripravlja skladno z Zakonom o državni statistiki, resorna
statistika pa statistika, ki se pripravlja skladno z drugimi zakoni,
ki institucijam nalagajo oziroma omogočajo pripravo in objavljanje statistik z njihovega delovnega področja. Po skrbnem
premisleku so bile iz državne statistike izločene tiste statistike,
ki ne izpolnjujejo standardov statistične zakonodaje in drugih
statističnih standardov; zaradi tega se je obseg državne statistike ustrezno zmanjšal.
Konsolidacija delovanja se je izvajala in je bila potrebna
tudi zaradi resnega omejevanja oziroma zmanjševanja sredstev,
ki so bila na voljo za izvajanje dejavnosti. Procesi, delo in organizacijska struktura so bili nadalje racionalizirani in optimizirani,
zvišala se je produktivnost zaposlenih. To je omogočilo, da se
obseg dejavnosti kljub poslabšanju finančnega in kadrovskega
položaja ni zmanjšal. Čeprav se je stanje v zadnjih letih stabiliziralo, ostajajo kadrovski in finančni viri nezadostni in so glavni
dejavnik, ki omejuje dejavnost v njenem nadaljnjem razvoju.
Temeljne značilnosti slovenske državne statistike ostajajo nespremenjene: je neodvisna pri sprejemanju strokovnih
odločitev, osredinjena je na uporabnike, ima zaupanje dajalcev
podatkov, širok dostop do podatkovnih virov in izkorišča vse
prednosti registrske usmeritve slovenske države. Poudarek
daje kakovosti statističnih podatkov in storitev v vseh njenih
razsežnostih. Ima visoko kompetentne sodelavce, močno je
vpeta v mednarodno okolje. Slovenski statistični sistem je v primerjavi z drugimi statističnimi sistemi eden manjših. To po eni
strani pomeni oteženo izkoriščanje ekonomij obsega, manjši
vpliv na odločitve v mednarodnem okolju in manjšo zmožnost
prevzemanja velikih projektov. Po drugi strani pa majhnost
omogoča bistveno boljšo fleksibilnost, hitrejšo odzivnost in
boljšo učinkovitost, lažjo notranjo komunikacijo in usklajevanje,
lažje vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z deležniki.
4 POTENCIALI ZA PRIHODNOST
Ključni potenciali za nadaljnji razvoj državne statistike
so novi družbeni pojavi, zlasti digitalizacija, izrazitejša »tržna«
usmerjenost in nove oblike sodelovanja v mednarodni statistični skupnosti.
Slovenska družba se stalno spreminja. Skladno s tem se
prilagajajo tudi storitve državne statistike, saj želi odgovarjati
na potrebe družbe. V naslednjih letih se kot novi oziroma bolj
izstopajoči pojavi, ki jih bo državna statistika podatkovno osmislila, kažejo zlasti staranje prebivalstva, spremembe na trgu
dela, selitve, varovanje okolja, internacionalizacija poslovanja,
okrevanje po ekonomski in finančni krizi, nova vizija razvoja
Slovenije, uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ter digitalizacija družbe.
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Digitalizacija družbe prinaša državni statistiki dve vrsti priložnosti. Prva je klasična in povezana s statističnim merjenjem
pojavov, ki jih ta družbeni proces prinaša (npr. sodelovalno
gospodarstvo, njegove opredelitve, spremljanje, spreminjanje
vloge gospodinjstev in poslovnih subjektov, spreminjanje oblik
proizvodnje idr.). Bistveno bolj vznemirljivo pa je vprašanje,
kakšne spremembe bo digitalizacija prinesla v način delovanja
državne statistike. Digitalne sledi, ki jih puščamo pri uporabi pametnih naprav in družbenih omrežij, pri interakcijah s poslovnim
svetom in drugje, so velik potencialni podatkovni vir za državno
statistiko, ki s sabo prinaša tudi velike metodološke izzive in
potrebe po novih znanjih in sposobnostih. Pričakovati je, da
bodo masovni podatki močno vplivali na metode in pristope za
zbiranje podatkov; pridružili se bodo neposrednemu zbiranju
podatkov pri poslovnih subjektih in prebivalcih ter podatkom iz
administrativnih zbirk ter tako postali tretja velika skupina virov
za pripravo statističnih podatkov. Glavne priložnosti se kažejo v razvoju novih statističnih podatkov, boljši pravočasnosti
in zanesljivosti obstoječih ter manjših obremenitvah dajalcev
podatkov.
Obenem se spreminja tudi položaj državne statistike v
družbi. Krha se njen monopolni položaj, saj statistične podatke zagotavlja čedalje več ponudnikov. Čedalje večje količine
podatkov so v rokah zasebnih podjetij, s tem pa se odpirajo
vprašanja glede lastništva podatkov in dostopa do njih. To
zahteva razmislek o primerjalnih prednostih državne statistike
za družbo. Te je najti zlasti v kakovosti v najširšem smislu: v
institucionalnih elementih (zlasti v strokovni neodvisnosti, nepristranskosti ter objektivnosti), v procesnih elementih in v kakovosti statističnih podatkov in storitev (v ustreznosti, v pravočasnosti in točnosti, v zanesljivosti in natančnosti, v primerljivosti
in skladnosti, v dostopnosti in jasnosti). Državna statistika bo
te izzive pozorno spremljala tudi v prihodnje, saj v njih vidi tudi
priložnosti za izboljšanje storitev, ki jih nudi slovenski družbi.
Tesno povezan s tem je izziv aktivnega poseganja na
statistični trg. Povpraševanje po podatkih in storitvah državne
statistike nedvomno obstaja in stalno narašča. Uporabniki so
številni in raznovrstni. Slovenska državna statistika že dolgo
ne razumeva več svoje vloge v ožjem smislu; svoje podatke in
storitve ponuja državnim organom, poslovnim subjektom, prebivalcem, raziskovalcem, novinarjem idr. Vseeno pa je produkcijski element dela še vedno precej močnejši od marketinškega.
Priložnosti na tem področju se kažejo v še širši in raznovrstnejši
promociji podatkov in storitev državne statistike in s tem v krepitvi »tržne« usmerjenosti. Te ni razumeti v finančnem smislu,
ampak kot aktivno iskanje novih uporabnikov in zagotavljanje
takih podatkov in storitev, ki jih ti zares potrebujejo.
Tretji ključni potencial za prihodnost je sodelovanje v mednarodni statistični skupnosti. To je bilo tradicionalno usmerjeno
zlasti v skupno metodološko delo, tj. v razvoj metodologij, ki so
vodile k primerljivim podatkom med državami. V zadnjem času
se sodelovanje v večji meri usmerja tudi na druga področja,
zlasti na standardizacijo procesov, informacijskih in tehnoloških
rešitev, aplikacij ipd. Tehnologija proizvodnje je v vseh statističnih sistemih na svetu zelo podobna, če ne celo enaka. S skupnimi rešitvami bi bilo mogoče ustvarjati ekonomije obsega, saj
ne bi vsaka statistična institucija razvijala svojih rešitev, ampak
bi lahko uporabila, kar je že na voljo. Razvoj širše uporabnih
gradnikov je v še precej začetnih fazah, potencialno pa se je iz
tega mogoče nadejati prihrankov, ustvarjenih z uporabo skupnih podpornih elementov za izvajanje statističnega procesa.
5 PREDNOSTNA PODROČJA DELOVANJA IN CILJI V
OBDOBJU 2018–2022
V obdobju 2018–2022 bo slovenska državna statistika
osredinila svoje delovanje v štiri prednostna področja:
– statistični podatki in storitve,
– podatkovni viri,
– zmogljivosti,
– sodelovanje.
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Med naštetimi prednostnimi področji so najpomembnejši
statistični podatki in storitve. Ti so dodana vrednost državne
statistike za družbo. Zajemajo podatke o prebivalcih in poslovnih subjektih, o njihovih značilnostih in ravnanjih, o ekonomskih, socialnih, demografskih in okoljskih pojavih v slovenski
družbi.
Vsa druga prednostna področja podpirajo razvoj, pripravo
in izkazovanje statističnih podatkov in storitev. Podatkovni viri
so vhod v statistični proces in s tem nujno potrebni za pripravo
statističnih podatkov in storitev. Slovenska državna statistika jih
pridobiva neposredno in posredno: neposredno od prebivalcev
in poslovnih subjektov, posredno pa iz že obstoječih evidenc
in zbirk podatkov. Zmogljivosti zajemajo posamezne infrastrukturne elemente delovanja, tj. kadrovske in finančne vire, procese, organizacijo ter informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Sodelovanje je večrazsežnostno, s številnimi deležniki, in je
bistveno za razvoj in napredek, ki v izolaciji ne bi bila mogoča.
V nadaljevanju so za vsako izmed prednostnih področij
navedeni cilji slovenske državne statistike v srednjeročnem
obdobju 2018–2022.
5.1 Statistični podatki in storitve
V povezavi s statističnimi podatki in storitvami so cilji
državne statistike naslednji:
– ohraniti zdajšnji obseg in vsebino statističnih podatkov
na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na
področju okolja in naravnih virov;
– razvoj novih statističnih podatkov in nadgraditev obstoječih, npr.:
– Dopolnjeni bodo okoljski računi na področju gozdnih
računov, vodnih računov in računov izdatkov za upravljanje
naravnih virov ter razviti satelitski računi za kulturo. Pripravljene
bodo ocene celotnega nacionalnega bogastva, ekonomske
vrednosti neplačanega gospodinjskega dela, prostovoljnih storitvenih dejavnosti in človeškega kapitala ter razvito celovito
merjenje produktivnosti slovenskega gospodarstva.
– Nadgrajeni bodo statistični podatki za spremljanje
blaginje družbe in posameznikov z vidika porazdelitve dohodka, potrošnje in premoženja. Razvito bo statistično spremljanje
kakovosti zaposlitev, prehoda mladih na trg dela, značilnosti selivcev, mobilnosti prebivalcev, osebne varnosti in porabe časa.
Nadgrajeni bodo podatki s področja sistema zdravstvenega
varstva (delovna sila, zmogljivosti idr.) ter podatki o obolevnosti
zaradi različnih bolezni.
– Razširjen bo nabor podatkov o storitvenih dejavnostih, nadgrajeni bodo kazalniki globalizacije, razviti bodo četrtletna in regionalna demografija podjetij, indeks proizvodnje v
storitvenih dejavnostih ter indeks cen proizvajalcev v gradbeništvu, proučene bodo možnosti za pripravo indeksa cen poslovnih nepremičnin ter za nadaljnjo integracijo zunanjetrgovinskih
podatkov z drugimi statističnimi podatki, opredelitev podjetja
bo prilagojena obstoječim podjetniškim praksam. Nadaljeval
se bo razvoj podatkovnih baz o vrednostnih papirjih in kreditih
ter podatkovne baze in registra finančnih subjektov, izboljšan
bo zajem finančnih posrednikov s poudarkom na spremljanju
spremenjenih finančnih tokov in storitev.
– Kazalniki zelene rasti bodo razširjeni in nadgrajeni s
prikazom na regionalni ravni, izveden bo popis kmetijstva ter
razvita statistika nastajanja odpadne hrane.
– pravočasnost ter skladnost in primerljivost statističnih
podatkov:
– Izboljšana bo pravočasnost statističnih podatkov (npr.
skrajšan bo rok za objavo podatkov o izvozu in uvozu blaga po
značilnostih podjetij, proučene bodo možnosti za hitrejšo prvo
objavo četrtletnega bruto domačega proizvoda ter drugih kratkoročnih kazalnikov gibanja gospodarske aktivnosti).
– Izboljšani bosta skladnost in primerljivost statističnih
podatkov (npr. zmanjšane bodo razlike med finančnimi nacionalnimi računi, nefinančnimi nacionalnimi računi in plačilno
bilanco ter zmanjšane asimetrije v podatkih o izvozu in uvozu
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blaga), večja bo preglednost razlik v statističnih podatkih o istih
konceptih, prikazanih po različnih opredelitvah.
– dostopnost in jasnost statističnih podatkov:
– Objavljanje statističnih podatkov bo prilagojeno potrebam, znanju, spretnostim, življenjskim/poslovnim situacijam in
drugim značilnostim uporabnikov. Osnovna diseminacijsko-komunikacijska pot bodo obvestilno bogata, vendar navigacijsko
nezahtevna spletišča, na katerih se objavljajo podatki državne
statistike. Podrobni podatki bodo na voljo v uporabniško prijazni
podatkovni zbirki in na način, da bo zaradi statistične zaščite
obvestilna izguba čim manjša. Za manj zahtevne uporabnike
bodo statistični podatki prikazani z informativnimi, enostavnimi
in lahko razumljivimi tabelami in besedilom, grafično in kartografsko, z večjim poudarkom na vizualizaciji, z interaktivnimi
orodji in z izkoriščanjem različnih komunikacijskih poti. Za
zahtevnejše uporabnike ali ob posameznih dogodkih bodo statistični podatki nadgrajeni z analizami in s celovitim prikazom
obravnavane tematike.
– Za raziskovalno delo bo mogoče uporabljati mikropodatke. Izboljšana bo dostopnost do odprtih podatkov in s
tem omogočena lažja rediseminacija podatkov državne statistike. Podatki o statističnih podatkih (opisi metodologij, ocene
kakovosti, vprašalniki ipd.) bodo razumljivi, jasni, enostavno
dostopni in sprotni.
– sodelovanje z uporabniki:
– Državna statistika bo ohranila dobro delujoče mehanizme, prek katerih sodeluje z uporabniki in pridobiva informacije o njihovih potrebah po statističnih podatkih in storitvah, ter
jih nadgradila z novimi elementi, kot so sistem za spremljanje
zadovoljstva s posameznimi statističnimi podatki in storitvami
ter analize in testi uporabnosti. Analizirala bo predloge za uvedbo novih statističnih podatkov ali za spremembo obstoječih,
podane prek Statističnega sveta, statističnih sosvetov in drugih
oblik komuniciranja z uporabniki, in se odzivala nanje.
5.2 Podatkovni viri
Na področju podatkovnih virov so cilji slovenske državne
statistike naslednji:
– do dajalcev podatkov prijazno in učinkovito zbiranje
podatkov:
– Način zbiranja podatkov bo prilagojen sodobnim tehničnim možnostim, potrebam in značilnostim opazovane populacije. Za pridobivanje podatkov pri poslovnih subjektih bo
prevladujoče elektronsko zbiranje podatkov; za pridobivanje
podatkov pri posameznikih bo pri večini raziskovanj zagotovljeno spletno anketiranje.
– Veliko razbremenitev poslovnih subjektov bi lahko
prineslo sprejetje uredbe EU, ki bi statističnim uradom omogočila medsebojno izmenjavo podatkov o izvozu blaga v druge
države članice. Pri oblikovanju zakonodaje se bo slovenska državna statistika zavzemala za rešitev, ki bo zagotovila primerno
razmerje med zahtevo po kakovostnih statističnih podatkih in
možnostjo za razbremenitev pri statističnem poročanju.
– Okrepljene bodo aktivnosti za ohranitev visoke stopnje sodelovanja poslovnih subjektov v statističnih raziskovanjih
in za preprečevanje nadaljnjega padanja stopnje sodelovanja
prebivalcev. Vprašalniki in drugi merski instrumenti bodo jasni,
predhodno testirani in objavljeni pred začetkom zbiranja. Koledar poročanja za posamezno leto bo objavljen najkasneje ob
začetku leta. Dajalci podatkov bodo ozaveščani o uporabnosti
statističnih podatkov, med drugim z nudenjem informacij, ki jih
potrebujejo pri svojih poslovnih in zasebnih odločitvah. Nadgrajeno bo merjenje obremenitev in aktivno upravljanje teh obremenitev, med drugim z optimizacijo časovne in vsebinske izvedbe
zbiranj podatkov ter z optimizacijo vključenosti v vzorce. Pozitivni
pristop pri zbiranju podatkov bo v večji meri kot doslej dopolnjen
z uporabo pooblastil, ki jih daje zakon o državni statistiki.
– sooblikovanje administrativnih zbirk:
– Uporaba podatkov, razpoložljivih v administrativnih
zbirkah, bo imela vedno prednost pred neposrednim zbiranjem,
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kadar bo to ustrezno z vidika zahtev kakovosti. Sodelovanje s
skrbniki administrativnih zbirk bo usmerjeno v sooblikovanje
obstoječih in nastajajočih zbirk s ciljem, da se bodo lahko uporabile za statistični namen, ter v ohranjanje pogojev za obsežno
uporabo administrativnih podatkovnih virov. Nove priložnosti
se kažejo zlasti na področju statistike turizma (register nastanitvenih obratov in enotna točka za sporočanje podatkov o
prenočitvah turistov), statistike energetike (nadgradnja sistema
za e‑poročanje izvajalcev energetskih dejavnosti) ter statistike
okolja (posodobitev in nadgradnja administrativnega vira za
podatke o odpadkih in vodah). Proučene bodo nove možnosti
za uporabo podatkov iz administrativnih zbirk, npr. pri pripravi
statističnih podatkov o izobraževanju, industrijski proizvodnji
in trgovini.
– izkoriščene priložnosti masovnih podatkov:
– Izkušnje, pridobljene pri delu z masovnimi podatki
v preteklem srednjeročnem obdobju, bodo nadgrajene z novimi znanji in metodološkim razvojem. Masovni podatki bodo
uvedeni kot podatkovni vir za pripravo statističnih podatkov,
kjer bo to smiselno; področja, za katera bi se ti podatki lahko
uporabili kot podatkovni vir, bi bila lahko indeks cen življenjskih potrebščin, paritete kupne moči, prosta delovna mesta,
mnenje potrošnikov, mobilnost, potrošnja gospodinjstev idr.
Odprta vprašanja glede dostopa, dopustne uporabe, informacijske varnosti in etike se bodo reševala v tesnem sodelovanju
z lastniki masovnih podatkov, odločevalci in drugimi pristojnimi institucijami. Glede na poslovne potrebe bodo razvite
in uvedene inovativne informacijske rešitve. Izboljšane bodo
metodologije za obdelavo masovnih podatkov in razvit okvir
kakovosti. Z aktivnim sodelovanjem v mednarodnem in slovenskem statističnem in raziskovalnem okolju, ki se ukvarja
z masovnimi podatki, bo slovenska državna statistika prispevala k razvoju tega področja uradne statistike.
5.3 Zmogljivosti
Pri zmogljivostih so cilji slovenske državne statistike
naslednji:
– optimizirani in moderni statistični procesi:
– Standardizacija in optimizacija statističnih procesov
bosta glavni usmeritvi pri izvajanju statističnega procesa,
tj. pri zbiranju podatkovnih virov, statistični obdelavi in izkazovanju statističnih podatkov. Prednost bodo imele generične
rešitve (enkrat za večkrat) in rešitve, ki omogočajo delovanje
po načelih t. i. vitke proizvodnje. Postopki bodo metapodatkovno podprti, pregledni, sledljivi in v čim večji meri avtomatizirani. Uporabljali se bodo usklajeni koncepti, klasifikacije
in opredelitve spremenljivk ter sodobne metodološke rešitve.
Informacijska in komunikacijska infrastruktura in tehnologija
bosta z uporabo najnovejših tehnologij in z razvojem inovativnih informacijskih rešitev omogočali visoko funkcionalen,
zmogljiv in odziven informacijski sistem za izvajanje statističnega procesa.
– Skladno s splošnimi usmeritvami bodo posodobljeni
procesi priprave posameznih statističnih podatkov in izvedene
celovite procesne prenove posameznih statističnih področij
(npr. integracija statistik o prebivalcih, prenova statistik o
kmetijstvu in statistik o podjetjih, vključno z vpeljavo statističnega poslovnega registra kot izhodišča za vse statistike
o podjetjih).
– zavezanost kakovosti in informacijski varnosti:
– Upravljanje kakovosti bo razširjeno z novimi elementi. Obstoječi sistem opisovanja kakovosti bo nadgrajen
s sistemom ocenjevanja kakovosti in s sistemom uvajanja
izboljšav. Določene bodo ciljne vrednosti za faze statističnega
procesa in ciljne vrednosti za razsežnosti kakovosti.
– Sistem informacijske varnosti bo zagotavljal najvišje
stopnje varovanja podatkov v državnem statističnem sistemu.
– profesionalni zaposleni:
– Dejavnost državne statistike temelji na znanju, zato
so zaposleni ključni za dosego ciljev, zastavljenih v tem pro-
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gramu. Slovenski državni statistiki bodo tudi v prihodnje učinkoviti, ustvarjalni, prilagodljivi, usmerjeni v iskanje rešitev,
delovali bodo v kolegialnem duhu in zavzeto prispevali k
delovanju in razvoju državne statistike. Pri ravnanju z zaposlenimi bo posebna pozornost posvečena zagotovitvi znanj
in spretnosti, ki jih zaposleni potrebujejo pri delu v sodobnih
statističnih institucijah, primerni organizaciji in ustreznemu
vodenju. Rešitve za prihajajočo problematiko staranja in posledično zmanjšane razpoložljivosti ustrezno izobraženih kadrov se bodo iskale v upravljanju vseh starostnih skupin in v
sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, da bodo prihajajoče generacije razpoznale institucije državne statistike kot
ugledne in zaželene delodajalce.
– ekonomsko učinkovito izvajanje dejavnosti:
– Zadostna finančna sredstva so nujni pogoj za strokovno neodvisno delovanje državne statistike. Pripravljeni
bodo izračuni finančnih sredstev, porabljenih za izvajanje
dejavnosti v celotnem sistemu. Razvita bo metodologija za
ocenitev stroškov priprave statističnih podatkov in storitev in
izdelane bodo ocene. Proučila se bo ustreznost financiranja
po vrstah uporabnikov in po vrstah statističnih podatkov in
storitev. Iskale se bodo možnosti za optimalnejšo zagotovitev sredstev za izvedbo večletnih, praviloma dražjih zbiranj
podatkov.
5.4 Sodelovanje
Sodelovanje zajema skupne aktivnosti z različnimi deležniki. Cilji sodelovanja so deloma zajeti že pri točkah 5.1 (uporabniki podatkov) in 5.2 (dajalci podatkov); tukaj so navedeni
tisti, ki tam niso zajeti:
– aktivno članstvo v mednarodni statistični skupnosti:
– Institucije, ki tvorijo državno statistiko, so del mednarodne statistične skupnosti v okviru različnih organizacij.
Pri sodelovanju v mednarodnem okolju bo slovenska državna statistika enakopraven deležnik pri razvoju statistike na
evropski in svetovni ravni. Delovala bo v smeri čim večjega
vpliva na sprejemanje odločitev, ki so ključnega pomena za
prihodnost svetovne, evropske in slovenske državne statistike. Svoje aktivnosti bo osredinjala na razvoj novih znanj in
metod ter na izmenjavo dobrih praks. Vključena bo v karseda
veliko mednarodnih aktivnosti, saj je to priložnost za pridobivanje izkušenj mednarodnega sodelovanja, krepitev sposobnosti timskega in projektnega dela, spoznavanje izzivov
večkulturnosti, razširjanje pogledov zunaj lokalnega okolja in
pridobivanje poglobljenih in novih znanj. Prepoznane dobre
rešitve bo uvedla v svoje sisteme, svoja znanja in izkušnje pa
bo prenašala statističnim institucijam v drugih državah.
– sodelovanje z znanstveno raziskovalno skupnostjo:
– Sodelovanje z znanstveno raziskovalno skupnostjo
bo okrepljeno na področju razvoja metod za izvajanje statističnega procesa. Priložnosti, ki jih prinaša tako sodelovanje,
se kažejo v uporabi alternativnih načinov priprave statističnih podatkov, npr. z modeliranjem. Sodelovanje z inštituti in
raziskovalci bo tesno tudi pri razvoju metod in informacijskih
rešitev za uporabo masovnih podatkov ter na drugih področjih, kjer raziskovalna skupnost lahko prispeva k nadgradnji
obstoječega znanja.
– izoblikovana skupnost državnih statistikov:
– Državni statistiki bodo sodelovali na vseh področjih skupnega interesa, zlasti pri aktivnostih, povezanih z
izpolnjevanjem statističnih kodeksov ravnanja, pri razvoju
in uvajanju skupnih metodoloških, procesnih in tehnoloških
rešitev v vseh fazah statističnega procesa, pri izobraževanju
in usposabljanju zaposlenih ter pri krepitvi blagovne znamke
državne statistike.
6 TVEGANJA ZA URESNIČITEV PROGRAMA
V tem razdelku so navedena glavna tveganja za uresničitev srednjeročnega programa statističnih raziskovanj v
obdobju 2018–2022. Lastniki vseh tveganj so institucije, ki
tvorijo sistem državne statistike.
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Tveganje

Uradni list Republike Slovenije
Verjetnost
(m, s, v)
m

Vpliv
(m, s, v)
v

s

v

3. Nezadostna znanja in sposobnosti
zaposlenih.

s

s

4. Neustreznost informacijskokomunikacijske infrastrukture
in tehnologije.
5. Razkritje zaupnih statističnih
podatkov.
6. Nove in spremenjene potrebe
družbe niso zaznane.

s

v

m

v

m

m

7. Izguba zaupanja uporabnikov.

m

s

8. Zmanjšana odzivnost dajalcev
podatkov.

v

v

9. Ukinitev ali zmanjšanje obsega
administrativnih zbirk.

m

v

1. Poslabšanje zakonodajnega okvira
za delovanje.
2. Nezadostni finančni in kadrovski viri.

Ukrepi
Spremljanje predlogov zakonodajnih sprememb;
komuniciranje z odločevalci.
Komuniciranje z odločevalci; prilagajanje procesov;
uvajanje naprednejših metodologij.
Zaposlovanje diplomantov ustreznih strok;
sodelovanje s fakultetami; izobraževanje; sodelovanje
v mednarodnih aktivnostih.
Komuniciranje z odločevalci; sodelovanje z notranjimi
in zunanjimi uporabniki.
Izvajanje in prilagajanje varnostne politike;
izobraževanje zaposlenih.
Spremljanje potreb obstoječih uporabnikov;
razpoznava potencialnih novih uporabnikov in
njihovih potreb.
Zagotavljanje kakovostnih podatkov in storitev;
ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov; osveščanje
uporabnikov.
Omogočanje sodobnih načinov poročanja; upravljanje
bremen; povečanje ustreznosti statističnih podatkov
in storitev za dajalce podatkov.
Spremljanje predlogov zakonodajnih sprememb;
komuniciranje z nosilci administrativnih zbirk.

Št. 00701-14/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-1522-0015
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3022.

Pravilnik o pogojih glede prostorov,
opremljenosti in kadrov, ki jih mora
izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega
svetovanja

Na podlagi 120. člena in drugega odstavka 121. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih glede prostorov, opremljenosti
in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
javne službe kmetijskega svetovanja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opremljenosti
in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

2. člen
(pogoji glede prostorov in opremljenosti)
(1) Prostori, v katerih deluje javna služba kmetijskega
svetovanja (v nadaljnjem besedilu: JSKS), morajo biti jasno
označeni in opremljeni za opravljanje svetovanja uporabnikom
storitev JSKS. Izvajalec na spletni strani objavi naslove lokacij, kjer se izvaja JSKS, ter uradne ure, telefonske številke in
elektronske naslove zaposlenih, ki opravljajo naloge JSKS ter
področja njihovega dela.
(2) Izvajalec za opravljanje JSKS na vseh lokacijah iz
prejšnjega odstavka zagotavlja opremljene pisarniške prostore, vključno s telekomunikacijsko, informacijsko opremo
(računalniki, tiskalniki, skenerji, telefoni in mobilni telefoni) in
drugimi potrebnimi pripomočki za osebno oziroma telefonsko
svetovanje uporabnikom storitev JSKS v času uradnih ur. Izvajalec zagotavlja dostop do spleta in opremo za pregledno,
dostopno ter uporabnikom preprosto elektronsko komunikacijo.
(3) Če se storitve JSKS izvajajo na kmetijskem gospodarstvu ali drugi lokaciji izven uradnih prostorov JSKS, izvajalec
zagotavlja vso potrebno opremo za izvajanje posvetov, prikazov, demonstracij ali drugih oblik usposabljanja uporabnikov
JSKS.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Izvajalec zaposlenim, ki izvajajo JSKS na terenu
zagotovi možnost uporabe prevoznih sredstev za delo na
terenu.
3. člen
(pogoji glede števila kadrov)
(1) Izvajalec zagotovlja dostopnost storitev JSKS na
celotnem območju Republike Slovenije vsem uporabnikom
tako, da zagotovi delovanje:
– osnovne mreže JSKS, ki jo sestavljajo terenski kmetijski svetovalci, koordinatorji, strokovni sodelavci in višji strokovni sodelavci,
– specialistične mreže JSKS, ki jo sestavljajo svetovalci
specialisti, koordinatorji in vodje oddelkov in
– notranje organizacijske enote za področje koordiniranja JSKS, ki jo sestavljajo višji koordinatorji za področje
kmetijstva, višji sodelavci, vodje oddelkov in vodja sektorja.
(2) Izvajalec zagotavlja za osnovno mrežo JSKS skupno
najmanj 188 zaposlenih, ki pokrivajo celotno območje Republike Slovenije in so razporejeni po naslednjih območjih enot
JSKS na terenu:
– Celje, Dravograd, Laško, Mozirje, Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec: skupno 33,3 zaposlenega,
– Kranj, Radovljica, Škofja Loka: skupno 13,5 zaposlenega,
– Cerknica, Vič, Ljubljana Moste – Bežigrad, Domžale,
Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Medvode, Ribnica, Zagorje, Vrhnika: skupno 31,1 zaposlenega,
– Jakobski Dol, Maribor: skupno 7,2 zaposlenega,
– Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota:
skupno 24,3 zaposlenega,
– Ajdovščina, Dobrovo, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper,
Bilje, Postojna, Sežana,Tolmin: skupno 24,3 zaposlenega,
– Brežice, Črnomelj – Metlika, Krško, Novo mesto, Sevnica, Trebnje: skupno 27,3 zaposlenega in
– Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica: skupno 27 zaposlenih.
(3) Izvajalec zagotavlja skupno najmanj 72,6 zaposlenih
za specialistično mrežo svetovanja na celotnem območju
Republike Slovenije in so razporejeni po naslednjih območjih
enot JSKS na terenu:
– Celje, Dravograd, Laško, Mozirje, Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec: skupno najmanj 12,6 zaposlenega za za
področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline, hmeljarstvo,
predelava mesa, varstvo rastlin, ekološko kmetovanje, turizem na kmetijah, travništvo, pašništvo in pridelovanje krme,
– Kranj, Radovljica, Škofja Loka: skupno skupno najmanj 5,4 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu,
ekološko kmetovanje, razvoj podeželja, živinorejo, rastlinska
pridelava, ribogojstvo,
– Cerknica, Vič, Ljubljana Moste – Bežigrad, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Medvode,
Ribnica, Zagorje, Vrhnika: skupno najmanj 7,8 zaposlenega
za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo, zelenjadarstvo, travništvo
in pašništvo, živinorejo in gradnje, ekološko kmetovanje ter
kmetijska tehnika,
– Jakobski Dol, Maribor: skupno najmanj 10 zaposlenih za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja,
poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, sadjarstvo,
vinogradništvo, vinarstvo, kmetijske gradnje, varstvo rastlin,
ekološko kmetovanje, predelava sadja v fermentirane in žgane pijače, predelava in pridelava zelišč,
– Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota:
skupno najmanj 9,3 zaposlenega za področja: ekonomika
v kmetijstvu, razvoj podeželja, prašičereja, govedoreja in
drobnica, poljedelstvo, ekološko kmetovanje, travništvo in
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pridelovanje krme, vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvo ter
predelava žit, mlevski in pekovski izdelki in konjereja,
– Ajdovščina, Dobrovo, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper,
Bilje, Postojna, Sežana,Tolmin: skupno najmanj 11,7 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja,
živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in oljkarstvo, zelenjadarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, ekološko kmetovanje,
– Brežice, Črnomelj – Metlika, Krško, Novo mesto, Sevnica, Trebnje: skupno najmanj 8,6 zaposlenega za področja:
ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo in travništvo, ekološko kmetovanje, zelenjadarstvo,
sadjarstvo, vinarstvo, kmetijska tehnika, in vinogradništvo,
– Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica: skupno najmanj 7,2 zaposlenega za področja: ekonomika
v kmetijstvu, razvoj podeželja, ekološko kmetovanje, tehnologija in prehrana govedi, tehnologija reje govedi in drobnice,
predelava mleka, prašičereja in namakanje, ekonomiko v
kmetijstvu.
(4) Specialisti za posamezna področja ali pa specialisti
s posebnimi znanji praviloma delujejo na območjih več enot
JSKS na terenu. Zlasti specialisti za hmeljarstvo, predelavo
mesa in turizem na kmetijah, ribogojstvo, kmetijsko tehniko,
predelavo sadja v sadjevec, predelavo in pridelavo zelišč ter
predelavo mleka, pa praviloma delujejo na območju celotne
Republike Slovenije.
(5) Za vsako območje enot JSKS na terenu iz drugega
ali tretjega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec izmed zaposlenih, ki delujejo na področju JSKS, enega zaposlenega,
ki je vodja oddelka JSKS.
(6) Izvajalec zagotavlja najmanj 14 zaposlenih, ki strokovno koordinirajo in vodijo delo JSKS za celotno območje
Republike Slovenije na vseh področjih delovanja JSKS. Naloge izvajajo v okviru strokovnih in delovnih skupin, v katerih
sodelujejo z zaposlenimi na vseh pravnih osebah, ki izvajajo
JSKS in zunanjimi strokovnjaki. Strokovne in delovne skupine
delujejo zlasti na področjih: poljedelstvo, travništvo, pašništvo
in pridelovanje krme, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in
vinarstvo, namakanje, ekološko kmetovanje, govedoreja, reja
drobnice, gradnja kmetijskih objektov, prašičereja, ekonomika
kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmečke
družine, razvoj podeželja, socialno podjetništvo, knjigovodstvo na kmetiji, navzkrižna skladnost, mladi kmeti, nacionalne poklicne kvalifikacije, izobraževanje in usposabljanje ter
elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog. Poleg navedenega
delujejo tudi na področjih: ukrepi kmetijske politike, programi
razvoja podeželja, investicije, podnebne spremembe, posebna varovana območja, varovanje okolja ter upravljanje in
varovanje voda, varna hrana, kmetijska zemljišča, prostorsko
načrtovanje, davki v kmetijstvu, kratke verige in projekti promocije hrane, registracija fitofarmacevtskih sredstev, gojenje
posebnih rastlinskih in živalskih vrst, območja Natura 2000,
koordinacija izobraževanja in usposabljanja na področju kmetijstva, trženje, delo z društvi in podeželsko mladino, varnost
in zdravje pri delu in na drugih področjih.
(7) Strokovno in tehnično podporo delovanju strokovnih
koordinatorjev zagotavlja izvajalec z najmanj enim zaposlenim v notranji organizacijski enoti, ki pokriva področje celotne
JSKS.
(8) Zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere izvajalec
ne more vplivati, se število zaposlenih na področju JSKS iz
drugega, tretjega, šestega in sedmega odstavka tega člena,
ki jih zagotavlja izvajalec, med letom lahko zmanjša največ za
enega polno zaposlenega v vsaki pravni osebi.
(9) Ob spremenjenih razmerah na območju delovanja
JSKS se število zaposlenih pri posamezni pravni osebi lahko
spremeni, vendar le tako, da izvajalec še vedno zagotavlja
skupno število zaposlenih iz drugega, tretjega, šestega in
sedmega odstavka tega člena, in je še vedno zagotovljena
dostopnost do storitev JSKS na celotnem območju Republike
Slovenije.
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4. člen

(drugi pogoji glede kadrov)
(1) Zaposleni, ki opravlja storitve JSKS in je v neposrednem stiku z uporabniki, mora obvladati in uporabljati
slovenski jezik, na območjih avtohtonih narodnih skupnosti
pa izvajalec zagotovi komunikacijo tudi v jeziku avtohtone
narodne skupnosti.
(2) Storitve JSKS opravljajo zaposleni na delovnih mestih, ki so navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Za izvajanje terenskega svetovanja, svetovanja pri
razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetijah in za kmečke družine, usklajevanje dela v enotah na terenu ali v notranji organizacijski enoti mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
prve stopnje, oziroma tisto, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni
po študijskih programih prve stopnje in ustreza sedmi ravni
v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge
ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v
zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj devet mesecev delovnih izkušenj s področja kmetijstva (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji,
ki je del javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila
vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega
ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(4) Za izvajanje specialističnega svetovanja mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje
in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije,
zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi
obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na kmetijstvo, zlasti
veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja
kmetijstva,
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na
spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega
ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(5) Za strokovno vodenje – koordiniranje posameznega
področja kmetijstva v JSKS mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje
in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije,
zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi
obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina,
okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja kmetijstva (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji, ki je del
javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila vsebina
dela povezana s kmetijstvom),
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na
spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega
ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(6) Za koordiniranje strokovnega dela celotne JSKS
in vodenje notranje organizacijske enote, ki pokriva celotno
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področje JSKS, mora vodja JSKS in namestnik vodje JSKS,
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje
in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije,
zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi
obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina,
okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj s področja
kmetijstva oziroma s področij dela JSKS (upošteva se tudi
delovna doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni instituciji, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom), od tega najmanj tri leta na vodstvenem delovnem
mestu,
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na
spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima višji nivo znanja angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B2).
(7) Za vodenje oddelkov JSKS in vodenje področij JSKS,
mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje
in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije,
zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi
obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina,
okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja kmetijstva oziroma s področij dela JSKS (upošteva se tudi delovna
doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni
ustanovi, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na
spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega
ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(8) Za strokovno tehnično delo v JSKS morajo zaposleni
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko
izobrazbo po študijskih programih, ki ustrezajo šesti ravni
v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne
smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s
kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj devet mesecev delovnih izkušenj s področja kmetijstva (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji,
ki je del javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila
vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega
ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(9) Ne glede na določbe tretjega in osmega odstavka
tega člena lahko terensko kmetijsko svetovanje, svetovanje
s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in za kmečke
družine ali strokovno tehnično delo v JSKS opravlja pripravnik, ki nima predpisanih delovnih izkušenj, vendar le pod
mentorstvom zaposlenega, ki ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v JSKS.
5. člen
(polno zaposleni)
(1) Zaposleni v skladu s tem pravilnikom pomeni polno
zaposlenega, ki v enem letu polni delovni čas dela le naloge
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JSKS. Delo enega polno zaposlenega lahko opravi ena ali več
oseb, ki so zaposlene pri izvajalcu JSKS.
(2) Za spremljanje števila zaposlenih in za namen poročanja se smiselno uporablja predpis, ki ureja način priprave
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.
6. člen
(vodstvene, administrativne, računovodske in tehnične
naloge)
(1) Vodstvena, upravna, računovodska in tehnična dela,
ki jih mora zagotoviti izvajalec in so potrebna za izvajanje
JSKS, zagotavlja izvajalec z osebami, ki ta dela opravljajo kot
zaposleni, ali z zunanjimi sodelavci, ki zanj opravijo upravne
oziroma računovodske storitve.
(2) Stroški za dela iz prejšnjega odstavka se obračunajo
na račun JSKS v skladu s ključi, določenimi v letnih programih
dela JSKS ob upoštevanju vseh dejavnosti, ki jih izvaja vsaka
pravna oseba.
(3) Skupni delež stroškov, ki so namenjeni za vodstvena,
upravna, računovodska in tehnična dela za izvajanje JSKS,
znaša največ 20% vrednosti letnega programa dela JSKS.
7. člen
(prehodni določbi)
(1) Ne glede na tretji odstavek 4. člena tega pravilnika se
šteje, da zaposleni, ki je sklenil delovno razmerje z izvajalcem
JSKS pred uveljavitvijo tega pravilnika, izpolnjuje pogoje za
opravljanje terenskega svetovanja, svetovanja pri razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetijah in za kmečke družine, usklajevanja dela v enotah na terenu ali v notranji organizacijski enoti, ki opravlja storitve JSKS, če ima najmanj višjo strokovno
izobrazbo ali višješolsko izobrazbo po študijskih programih, ki
ustrezajo šesti ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije,
zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi
obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina,
okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno, ali pa ima
srednjo strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo, ki ustreza
srednji strokovni izobrazbi po programih, ki ustrezajo peti ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
in najmanj 30 let delovnih izkušenj v JSKS.
(2) Ne glede na četrti odstavek 4. člena tega pravilnika
se šteje, da zaposleni, ki je sklenil delovno razmerje z izvajalcem JSKS pred uveljavitvijo tega pravilnika, izpolnjuje pogoje za izvajanje specialističnega svetovanja, če ima najmanj
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje,
oziroma izobrazbo, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje in ustreza sedmi ravni v skladu z
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-318/2017/17
Ljubljana, dne 10. novembra 2017
EVA 2017-2330-0077
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo
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Priloga 1: Vrsta dela in delovna mesta zaposlenih v JSKS s šifro delovnega mesta iz
Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov:

Vrsta dela

Šifra
delovnega
mesta
I017136
I017137
I017138
I017025
I017026

Terensko kmetijsko
svetovanje, svetovanje s
področja dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji in za
kmečke družine
Strokovno tehnično delo na

I017027
I017093
I016009

I016044
J017145
I017119
I017120
I017121

Specialistično svetovanje
Strokovno vodenje –
koordiniranje

I017025
I017093
I017143
I017151
I017927
I017928
I017929

Vodenje oddelkov in vodenje
ter pomoč pri vodenju JSKS I017939

Delovno mesto
terenski kmetijski svetovalec I
terenski kmetijski svetovalec II
terenski kmetijski svetovalec III
koordinator I
koordinator II
koordinator III
strokovni sodelavec III
koordinator IV
višji strokovni sodelavec I
svetovalec VII/1 (I);
svetovalec specialist I
Svetovalec specialist II
svetovalec specialist III
koordinator I
strokovni sodelavec III
višji koordinator za področje
kmetijstva
višji sodelavec III
vodja oddelka I
vodja oddelka II
vodja oddelka III
vodja sektorja I

Uradni list Republike Slovenije
3023.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu
organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka
278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena 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, 90/14, 91/15 in 63/16) in za izvrševanje drugega
odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in
uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) izdaja ministrica za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
ter o načinu predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS,
št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13,
108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16 in 79/16) se v Prilogi 1, v
poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino
podatkov, točka 1.2. spremeni tako, da se glasi:
»1.2 Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem,
dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a
1.2.1 Splošna navodila
Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve
decimalni mesti.
Podatke v skladu s tem poglavjem predložijo davčnemu
organu delodajalci ob izplačilu vajeniške nagrade in ob izplačilu
nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo, tudi
če je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0).
Podatke o obračunanem prispevku za posebne primere
zavarovanja v skladu z 20. členom ZPIZ-2 predložijo šole, ki
zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje proizvodnega dela
ali delovne prakse.
Za izpolnjevanje podatkov o izplačevalcu oziroma pooblaščencu in splošnih podatkov o izplačanem dohodku
se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov
o obračunu davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja.
1.2.2 Opis podatkov
PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU
015 Neto izplačilo
Vpiše se znesek celotnega neto izplačila, ne glede na to,
ali se nagrada všteva v davčno osnovo (znesek neto izplačila
pomeni razliko med zneskom dohodka iz zaporedne številke
101, zneskom prispevka, ki bremeni prejemnika dohodka, in
zneskom izračunanega davčnega odtegljaja).
010 Vrsta dohodka
Izplačevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani FURS.
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Šole, ki predložijo podatke o obračunanem prispevku za
posebne primere zavarovanja, število oseb, za katere obračunajo prispevek, vpišejo v polje 013 oziroma 014.
I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplačanega dohodka.
102 Davčna osnova
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki
presega s predpisom vlade določen neobdavčen znesek, ki
se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne
všteva v davčno osnovo.
103 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je osnova za izračun davčnega odtegljaja za nerezidente, ki uveljavljajo
ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše
podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo
davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od
te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2
izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z
ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
II. DAVČNI ODTEGLJAJ
301 DAVČNI ODTEGLJAJ
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja od izplačanih
dohodkov vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki se vštevajo v davčno osnovo.
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
311 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Vpiše se znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga šola obračuna in plača v skladu s prvo alinejo
tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.
Pri izplačilu dohodkov vajencem po 37. členu Zakona o
vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17; v nadaljnjem besedilu:
ZVaj), se vpiše znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga obračuna izplačevalec dohodka na podlagi pete
alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.
312 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Vpiše se znesek prispevka za poškodbo pri delu in
poklicno bolezen v skladu s 1. točko 17. člena ZZVZZ, ki ga
obračuna izplačevalec dohodka.
313 Prispevek za zdravstveno zavarovanje delojemalca
Vpiše se znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje,
ki ga izplačevalec obračuna v breme prejemnika dohodka v
skladu s 55.a členom ZZVZZ. Osnova za obračun in plačilo
prispevka po stopnji 6,36% je celoten dohodek.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna
davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi
z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih
za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem
izplačilu, v delu PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU za
poljem A025 dodata novi polji A026 in A027, ki se glasita:
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»A026 Vajenec
Ob izplačilu vajeniške nagrade izplačevalec dohodka
označi letnik šolanja vajenca, kateremu izplačuje nagrado.
A027 Vajenec po 37. členu ZVaj
Izplačevalec označi, če je vajenec brezposelna oseba,
za katero se pri obračunu prispevka za posebne primere
zavarovanja upošteva določba drugega odstavka 35. člena
ZVaj.«.
V delu DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ DELOVNEGA
RAZMERJA se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Ob izplačilu vajeniške nagrade ali nagrade za obvezno
prakso dijakov in študentov morebitno izplačilo povračil stroškov in zagotavljanje bonitet izplačevalec ustrezno vpiše v polja
od B04 do B17.«.
Za poljem Boniteta se dodata novi polji B18 in B19, ki se
glasita:
»B18 nagrada vajenca
Vpiše se znesek vajeniške nagrade, izplačane v znesku,
ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B19 nagrada za obvezno prakso
Vpiše se znesek nagrade za obvezno prakso dijaka ali
študenta, izplačane v znesku, ki se v skladu z 8. točko prvega
odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. decembra 2017.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08,
62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14,
93/14, 101/15, 60/16 in 79/16).
Št. 007-523/2017/14
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-1611-0087
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3024.

Spremembe Cenika cestnine za uporabo
cestninskih cest

Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list
RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika
uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., 18. oktobra
2017 sprejela

SPREMEMBE CENIKA
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni
list RS, št. 77/16 in 44/17) se trinajsta vrstica tabele v II. točki
spremeni tako, da se glasi:
»
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Podlehnik)

Prepolje 9,20 19,20
«.

II.
Trinajsta vrstica tabele v IV. točki se spremeni tako, da
se glasi:
»
A4 Maribor– Prepolje
Slivnica–Ptuj
(Podlehnik)

7,40

6,50 5,50 15,40 13,50 11,50
«.

III.
Te spremembe cenika začnejo veljati 22. novembra 2017.
Št. 420-3/17
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EVA 2017-2430-0062
dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik
uprave DARS, d. d.
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno
soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 0071025/2017/3 z dne 9. 11. 2017.
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POPRAVKI
3025.

Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem
načrtu Mestne občine Kranj

V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek,
63/16 – obvezna razlaga, 20/17 in 42/17 – popravek) je bila
ugotovljena napaka pri določitvi faktorja zazidanosti v EUP KR
P 24 in faktorja izrabe za EUP KR P 17/3, zato na podlagi drugega dostavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo

POPRAVEK
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Mestne občine Kranj
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se:
– v 48. členu v tretjem odstavku točke 3.29 Kranj Primskovo KR P 24 max. faktor zazidanosti iz »0,52« pravilno popravi
na max. faktor zazidanosti »0,55« in
– v Prilogi 1: preglednica enot urejanja prostora, v
stolpcu 4, za EUP KR P 17/3, črta pomotoma vpisan max.
faktor izrabe »0,5«.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-218/2017-1-48/15
Kranj, dne 27. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar
zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan
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VSEBINA
3015.
3016.
3017.

3018.

3019.
3020.
3021.

3022.
3023.
2971.

2972.
2973.

2974.

2975.
2976.
3024.

2977.
2978.
2979.

2980.

VLADA

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske
identitete zunaj Republike Slovenije
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest
Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini
Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2018–2022

3010.
8547
8547

3012.
8547

8559

8560

8564

8423

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o gibanju plač za avgust 2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za oktober 2017
Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

8423
8427

2984.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Komenski Kras

2985.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

2987.

2989.
2990.
3013.

8429

8429
8429
8570

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze,
d. d., Ljubljana
Razlaga v zvezi z izvajanjem 104. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti
Mnenje v zvezi z izvajanjem 81. člena Kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti

Poslovnik
o
Občine Kočevje

2988.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji
volilne enote 200 – Postojna

2983.

8569

8430

odbora

8431

8431

8435

8435
8436

LJUBLJANA

Odlok o spremembi Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
Odlok o spremembi Odloka o obdelavi komunalnih
odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada

8437
8437
8437
8438
8544

LOG - DRAGOMER

8438

LOŠKI POTOK

8439
8440

LUČE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto
2017

2995.

Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje

2996.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Mestne občine Murska Sobota
Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Murska Sobota
Odlok o določitvi imena ulice – drevoreda v mestu
Murska Sobota

2998.

8431

KOPER

2994.

GORENJA VAS - POLJANE

8544

KOMEN

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2997.
8431

Nadzornega

2992.

OBČINE
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

delu

Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017_II

8429
8430

KOČEVJE

2991.

2993.

8543

KANAL

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma

2986.

8543

JESENICE

Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2018
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu
zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske
Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Jesenice

2982.

8560

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča,
sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in
sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in pobude

2981.

8559

MINISTRSTVA

Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti
in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne
službe kmetijskega svetovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter
o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta
sodnikov

3011.

ILIRSKA BISTRICA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

MOZIRJE

8440
8441

MURSKA SOBOTA

8442
8443
8446

Stran

8573

Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji
Fatur, Slatina pri Ponikvi

8545

Uradni list Republike Slovenije
2999.

3000.
3001.

3002.
3003.
3004.

3005.
3006.

3007.
3008.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Št.

3014.
8447

NOVA GORICA

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova
Gorica

8447
8449
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ŠENTJUR

ŽIROVNICA

3009.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3025.

Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

8542

POPRAVKI

8571

PIVKA

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
Sklep o javni koristi za razlastitev nepremičnin

8535
8535

PREBOLD

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold

8535

PUCONCI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 1/2017
Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri
OŠ Puconci

8538
8539

SLOVENJ GRADEC

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Mestne občine Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport,
mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj
Gradec

8540

8542

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 63/17
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Kolektivni delovni spori
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2699
2734
2735
2751
2752
2753
2753
2753
2754
2757
2758
2758
2758

Stran

8574 /

Št.

63 / 10. 11. 2017
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/17
VSEBINA

49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.

60.

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med
Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter
preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom,
s protokolom
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za
jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v
CERN-u
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Konvencije o mednarodni hidrografski
organizaciji
Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Minamata o živem srebru za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti
državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k
Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o ravnanju z nanosom k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
Obvestilo o začetku veljavnosti Druge spremembe
Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju
tajnih podatkov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne
in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola
o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
Republiki Sloveniji
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o
sodelovanju v kulturi in izobraževanju

165

165
165
166
166

166
166
166
166

167

167
167
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