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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za državno cesto od priključka Maline
do mednarodnega mejnega prehoda Metlika
in priključka Črnomelj jug

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena
v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in
61/17 – ZUreP-2) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za državno
cesto od priključka Maline do mednarodnega
mejnega prehoda Metlika in priključka
Črnomelj jug

Leto XXVII

zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na
občinah Semič, Metlika in Črnomelj.
(3) Za ta državni prostorski načrt se izvaja postopek
celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in postopek presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker
se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta
končal v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2).
(5) Oznake, navedene v 6., 9, 10., 12, 13., 16., 21., 35. in
42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

1. člen

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtuje državna cesta od priključka Maline do mednarodnega mejnega
prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug z vsemi objekti in
ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje.
(2) Načrtovane prostorske ureditve so:
– hitra cesta na odseku od Malin do mednarodnega
mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta) z vsemi objekti in ureditvami,
potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
– povezovalna cesta Maline–Dole,
– povezovalna cesta Metlika sever in povezovalna cesta
Metlika jug (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Metlike),
– dostopna cesta Mestni Log,
– povezovalna cesta Semič,
– obvozna cesta Semič (v nadaljnjem besedilu: obvoznica
Semiča),
– dostopna cesta PSC Vrtača,
– povezovalna cesta Črnomelj sever,
– povezovalna cesta Črnomelj jug,
– spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč, ureditve in prestavitve
obstoječih vodotokov,
– prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
– okoljevarstveni ukrepi.

(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12
– ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda
Metlika in do priključka Črnomelj jug (v nadaljnjem besedilu:
državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v oktobru 2017 pod številko
naloge J-2/10 izdelal Acer Novo mesto d. o. o.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja,
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja
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III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. 1528 Brezje pri Vinjem Vrhu: 68, 69, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92/1, 93,
94, 95, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 153, 154, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 1040, 1041, 1043, 1044, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118,
1119, 1206, 1207, 1208, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220/1, 1220/2, 1221, 1239, 1322, 1324,
1325, 1326/1, 1330, 1331, 1337, 1338, 1339, 1343, 1344,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350, 1351, 1352,
1353, 1354, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364/1, 2581/2,
2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2643, 2644, 2645, 2646,
2647, 2648, 2649, 2650, 2654, 2655, 2656, 2658, 2659, 2661,
2662, 2663, 2665, 2667, 2697, 2698, 2705, 2706, 2707, 2708,
2709, 2710, 2714;
– k. o. 1505 Bušinja vas: 5171, 5173, 5247, 5248, 5249,
5250, 5251, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282,
5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292/1,
5292/2, 5293, 5294/1, 5294/2, 5295/1, 5295/2, 5296, 5297,
5306, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5350, 5351,
5352, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363/1,
5363/2, 5364, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5372, 5374,
5375, 5376, 5377, 5378, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384/1,
5384/2, 5385/2, 5386, 5388/1, 5388/2, 5389/1, 5389/2, 5390,
5391, 5392, 5401, 5402, 5403, 5404, 5406, 5407, 5411/1,
5411/2, 5412, 5413/1, 5413/2, 5414/1, 5414/2, 5415, 5416,
5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5430, 5431, 5432, 5433,
5434, 5435, 5483, 5484, 5485, 5486/1, 5486/2, 5487, 5488/1,
5488/2, 5489/1, 5489/2, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494/1,
5494/2, 5495/1, 5495/2, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501,
5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508/1, 5508/2, 5509,
5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5518/1, 5518/2,
5520, 5521, 5522/1, 5522/2, 5523/1, 5523/2, 5524, 5525,
5526/1, 5526/2, 5527, 5528, 5529, 5530, 5549/1, 5549/3, 5550,
5551, 5553, 5556, 5558, 5559;
– k. o. 1547 Butoraj: 2445/8, 2446, 2448/1, 2448/2,
2449/1, 2449/2, 2461/5, 2465, 2467, 2468/1, 2468/2, 2468/3,
2469/1, 2494/1, 2499/1, 2499/2, 2500/1, 3578;
– k. o. 1525 Črešnjevec: 246, 279, 280/2, 280/3, 333,
334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 361, 365, 366,
367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 381, 395, 398, 400, 403,
406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 414, 416, 420, 423,
425, 427, 429, 432, 435, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 451,
452, 453, 456, 458, 460, 469, 470, 471, 473, 475, 476, 477,
478, 479/1, 479/2, 480, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514,
515, 516, 517, 519, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2,
531/3, 532, 533, 539, 541/1, 541/2, 542, 543, 546, 547/1,
547/2, 548, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 564, 565, 568,
604, 610, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076/1, 1076/2,
1076/3, 1077/1, 1090, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1098/1,
1102, 1224, 1226, 1228, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234,
1235, 1236, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248/1,
1248/2, 1249, 1250, 1252, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256,
1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262/2, 1264, 1265, 1266,
1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1276, 1278, 1279, 1280,
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2,
1290, 1291/1, 1291/4, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299,
1300, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408,
1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1423, 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437,
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1438, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1462, 1490, 1491, 1492,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505,
2300, 4047, 4050, 4051, 4052, 4054/1, 4056/1, 4056/2, 4057,
4059, 4060, 4067, 4069, 4070/1, 4071/2, 4072/1, 4073/1,
4073/2, 4074;
– k. o. 1535 Črnomelj: 329, 332/1, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 347, 351, 352/1,
353, 407/11, 407/12, 407/13, 407/14, 407/17, 407/18, 407/19,
407/20, 407/21, 408/3, 408/4, 408/7, 409/1, 409/2, 409/3,
409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 411/2, 411/3, 411/4, 411/5,
411/6, 411/62, 411/70, 411/71, 411/72, 411/73, 411/74, 411/75,
411/76, 411/78, 411/80, 411/81, 411/82, 411/83, 411/84, 411/85,
411/86, 411/87, 411/88, 411/89, 411/90, 411/91, 411/92, 411/93,
411/94, 411/95, 411/96, 411/97, 411/98, 411/99, 412/1, 412/2,
413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 413/16, 413/17, 413/18, 418/1,
418/2, 418/25, 418/26, 418/27, 418/28, 418/29, 418/30, 418/31,
418/32, 418/33, 418/45, 418/46, 418/47, 418/48, 418/49,
418/50, 418/51, 418/52, 418/57, 418/58, 418/59, 418/60,
418/61, 418/62, 418/63, 418/135, 418/137, 418/138, 418/139,
418/140, 418/141, 449/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2,
468, 469, 470/1, 470/2, 472, 473, 474, 475, 476, 480/1, 480/2,
481, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 484, 485/1, 485/2, 486/1,
486/2, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2,
516, 518, 520, 522, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 552,
553, 559, 560, 561, 562, 564, 566/1, 567/1, 568, 569, 570/2,
570/3, 570/4, 571, 704/4, 714/2, 720/1, 722/1, 723/2, 723/3,
724/1, 725/1, 725/2, 727, 730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 731, 732,
743/42, 772/1, 772/2, 772/3, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775,
776, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781/1, 781/2, 781/3, 783,
784, 785/1, 785/2, 786/1, 792/1, 793/1, 813/1, 813/2, 813/3,
813/4, 813/5, 813/6, 817, 820/1, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4,
823/5, 824, 825, 826/2, 827, 828, 829/1, 829/2, 830, 834/16,
834/17, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/9, 835/1, 835/2, 837/1,
837/5, 837/6, 844/10, 844/13, 844/14, 844/15, 1135/1, 1135/4,
1135/6, 1135/7, 1135/8, 1136/1, 1140/1, 1140/10, 1140/11,
1149/1, 1149/2, 1156, 1169/1, 1171/1, 1171/2, 1172, 1174/1,
1174/2, 1176, 1179, 1180/1, 1180/2, 1182, 1183/1, 1183/4,
1183/6, 1183/14, 1183/15, 1191/1, 1191/2, 1191/28, 1191/7,
1191/8, 1199/2, 1202;
– k. o. 1540 Dobliče: 2206/1, 2206/3, 2206/4, 2207/1,
2207/2, 2208/2, 2208/3, 2208/4, 2208/5, 2209, 2210/10,
2210/5, 2210/6, 2210/7, 2210/8, 2210/9, 2211/8, 2276/3,
2277/1, 2277/2, 2277/3, 2278/3, 2278/4, 2278/5, 2279/1,
2280/1, 2281/1, 2282/1, 2282/2, 2283/1, 2295/1, 2296/1,
2297/1, 2342/1, 2342/4, 2342/179, 2342/182, 2342/251,
2342/252, 2342/253, 2342/284, 2342/285, 2342/292, 2342/293,
2342/294, 2345/1, 2345/2, 2346/7, 2346/8, 2348/2, 2351/1,
2351/2, 2352, 2353, 2354, 2355, 2370, 2371, 2372, 2373,
2374, 2375, 2376, 2380/1, 2445/4, 3587/1, 3587/8, 3603/4;
– k. o. 1502 Dole: *60, *61, 123, 596/2, 598/1, 598/2,
599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612/1,
612/2, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 620, 621, 622,
624, 625/1, 625/2, 625/3, 626/1, 626/2, 627, 628, 629, 630,
633/1, 635, 636, 637, 638, 640, 643, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 670, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2,
673, 675, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 778, 779, 780/1,
780/2, 781, 782, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788, 789, 798,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809,
810, 811/1, 811/2, 811/3, 812, 813, 815/1, 815/2, 816, 817,
818, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835,
836, 837, 841, 843, 850/1, 859, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4,
860/5, 862, 863, 864, 866, 867/1, 867/2, 875, 876/1, 880,
881, 882, 918, 921/2, 925, 926/1, 927/1, 927/2, 928, 932,
933, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942,
943, 946, 948, 949, 950, 981, 982, 983, 984/1, 984/2, 985,
986, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 1000,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1010,
1011, 1012, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1145/2,
1145/3, 1145/35, 1145/36, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1147,
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1148/1, 1148/2, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/4, 1157/1,
1157/5, 1157/6, 1157/7, 1157/10, 1157/11, 1157/12, 1157/13,
1157/14, 1157/15, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/19,
1157/20, 1157/21, 1157/22, 1157/23, 1157/24, 1157/25,
1157/26, 1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31,
1157/32, 1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37,
1157/38, 1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/46,
1157/47, 1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1158,
1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168,
1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178,
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190,
1191, 1193, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 1207, 1220/1, 1220/2, 1221/2,
1259, 1433/1, 1433/2, 1450, 1451, 1458, 1459/1, 1459/2,
1460, 1461, 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465,
1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1468, 1469/1, 1469/2, 1470/1,
1470/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2,
1475/1, 1475/2, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1477/2, 1478/1,
1478/2, 1479, 1480, 1482, 1487, 1489, 1491/1, 1492/2, 1493,
1494/1, 1494/2, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1502/1,
1502/3, 1502/7, 1502/8, 1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13,
1502/14, 1502/15, 1502/16, 1502/17, 1502/20, 1502/21, 1504,
1529, 1530, 1532/2, 1533, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1534/10,
1534/11, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6,
1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1537, 1553/1, 1553/2, 1556,
1558, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1569,
1570/1, 1570/2, 1572/3, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/8, 1592,
1613, 1616/1, 1617, 1672, 1673, 1887, 1890, 2332, 2333,
2334, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2626/1, 2627/1, 2628/1,
2628/2, 2629/2, 2629/3, 2629/4, 2630/1, 2630/3, 2630/4,
2633/2, 2634/1, 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638/1,
2638/2, 2639/1, 2639/2, 2640/1, 2640/2, 2641/1, 2641/2,
2642/1, 2642/2, 2643/1, 2643/2, 2644/1, 2644/2, 2897/1,
2899, 2900/1, 2900/2, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5,
2902/1, 2902/2, 2903, 2904, 2905/1, 2906, 2911, 2912, 2914,
2916, 2917/1, 2917/2, 2917/3, 2918, 2922/1, 2922/2, 2925,
2926/1, 2926/2, 2927/1, 2927/2, 2934, 2935/1, 2935/2, 2937,
2945/2, 2945/4, 2967, 2977, 2979/1, 2980, 2987/1, 2987/2,
2987/3;
– k. o. 1518 Gradac: 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
454/2, 455/1, 455/2, 461, 462, 463, 465, 466/2, 541/1, 541/2,
542, 543, 544, 545, 546, 656/1, 656/4, 2054/2, 2125/12, 2126,
2129, 2131/2;
– k. o. 1529 Kot: 571, 572, 573, 574, 575, 577/1, 577/2,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 2796, 2852;
– k. o. 1541 Loka: 865/8, 865/9, 865/12, 866/1, 868/1,
868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 868/6, 868/7, 868/8, 868/9,
868/10, 868/11, 870/2, 870/3, 870/4, 874, 878/10, 878/11,
878/14, 878/15, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889,
890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 894, 895, 897, 899/2, 902, 903,
951/2, 959/1, 959/2, 959/3, 1178/45, 1178/46, 1178/47,
1190/1, 1190/2, 1190/3, 1191/5, 1191/12, 1191/13, 1191/14,
1191/15, 1191/16, 1191/17, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1192/6,
1192/8, 1192/9, 1192/10, 1192/11, 1192/12, 1192/13, 1192/14,
1192/15, 1192/16, 1192/17, 1192/18, 1192/19, 1192/24,
1192/25, 1260/7, 1260/8, 1260/9, 1260/10, 1261/12, 1261/13,
1261/14, 1261/15, 1261/16, 1261/17, 1261/18, 1261/19,
1261/28, 1261/29, 1261/30, 1261/31, 1261/32, 1261/33,
1261/34, 1261/35, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1262/5,
1313/1, 1313/2, 1313/9, 1313/10, 1313/11, 1314, 1317/2,
1317/3, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1328/1, 1328/2, 1334, 1335/1,
1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1347/2, 1348, 1349/1,
1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1350, 1353, 1354, 1355,
1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357/10, 1357/11, 1357/34, 1357/35,
1357/36, 1357/37, 1357/38, 1358/2, 1358/10, 1358/11,
1358/24, 1358/25, 1358/26, 1358/27, 1358/28, 1358/29,
1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/31, 1358/84, 1358/86,
1379, 1380, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1382/5, 1382/6,
1382/7, 1382/8, 1382/9, 1382/10, 1382/11, 1386/1, 1386/2,
1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/8, 1386/9,
1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/13, 1386/14, 1386/15,
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1386/16, 1386/17, 1386/18, 1386/19, 1386/20, 1386/21,
1386/22, 1386/23, 1386/24, 1386/25, 1386/26, 1386/27,
1386/28, 1386/29, 1386/31, 1386/32, 1386/35, 1386/36,
1386/39, 1386/65, 1386/66, 1386/68, 1386/69, 1386/70,
1386/71, 1386/72, 1386/74, 1387, 1388/1, 1388/2, 1390/1,
1390/2, 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1398/2,
1399, 1401/1, 1402, 1403/1, 1403/3, 1404/1, 1404/2, 1404/3,
1406, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1410/1, 1412/1, 1412/4,
1414/1, 1414/2, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428/20,
1428/21, 1428/22, 1428/23, 1428/24, 1428/25, 1428/26,
1428/27, 1428/28, 1428/29, 1428/30, 1428/31, 1428/32,
1428/33, 1428/34, 1428/35, 1428/36, 1428/37, 1428/38,
1428/39, 1428/40, 1428/41, 1428/42, 1428/43, 1428/44,
1428/45, 1428/46, 1428/47, 1428/48, 1428/49, 1428/50,
1428/51, 1428/52, 1428/53, 1428/54, 1428/55, 1428/56,
1428/61, 1428/62, 1428/63, 1428/64, 1428/65, 1428/66,
1428/67, 1428/68, 1428/69, 1428/70, 1428/71, 1428/72,
1428/73, 1428/74, 1428/75, 1428/76, 1428/77, 1428/78,
1428/86, 1428/87, 1428/88, 1428/89, 1428/90, 1428/91,
1428/92, 1428/93, 1428/94, 1428/95, 1428/96, 1428/97,
1428/98, 1428/99, 1428/100, 1428/101, 1428/102, 1428/103,
1491/1, 1491/2, 1493, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1494/5,
1494/6, 1495, 1496, 1497, 1915, 1916, 1922, 1923, 1925, 1928,
1929, 1930/1, 1930/2, 2002/1, 2004, 2005/1, 2006/2, 2006/7,
2006/8, 2021/2, 2022, 2023, 2024/2, 2024/3, 2025/1, 2029/4,
2029/6, 2032/1, 2032/2, 2034/2, 2034/6, 2036/2, 2036/3,
2036/4, 2036/6, 2036/7, 2036/8, 2036/9, 2036/10, 2036/11,
2037/1, 2037/2, 2039/1, 2039/2, 2039/5, 2039/6, 2039/7,
2039/8, 2039/9, 2039/10, 2039/11, 2040/1, 2041, 2042, 2044,
2045, 2046, 2205, 2218, 2219, 2221/1, 2221/2, 2221/3, 2223/2,
2224, 2227, 2229, 2230/1, 2230/2, 2231/1, 2231/2, 2233, 2235,
2236, 2237, 2239/1, 2239/2, 2245/2, 2245/3, 2246/1, 2246/2,
2246/3, 2247/1, 2248, 2249, 2253, 2255, 2256, 2261, 2262,
2263, 2264, 2270, 2271, 2279, 2280, 2281, 2288, 2289, 2290,
2298, 2421/1, 2422/1, 2423/1, 2423/1, 2426/2, 2427/5, 2429/1,
2429/4, 2429/5, 2430, 2432/1, 2432/2, 2432/3, 2432/4, 2435,
2439, 2442/1, 2443/1, 2446/1, 2451, 2462, 2463/1, 2463/5,
2463/6, 2463/7, 2463/12, 2466/1, 2467, 2469, 2470/1, 2470/2,
2485/1, 2486/1;
– k. o. 1506 Lokvica: 2073, 2074, 2075, 2076, 2077/1,
2077/2, 2078/1, 2078/2, 2079/1, 2079/2, 2080, 2086, 2087,
2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096,
2198/1, 2198/2, 2200, 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2203/4, 2204,
2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214,
2215, 2216, 2217, 2218/1, 2218/2, 2219, 2220, 2221, 2222,
2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229,
2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239,
2240/1, 2240/2, 2241/1, 2241/2, 2242/2, 2244, 2245, 2246,
2247/1, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2251, 2309, 2315, 2316,
2317, 2318, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330,
2331, 2332, 2333, 2334, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2342,
2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2431, 2432, 2433, 2434, 2436,
2437, 2439, 2444, 2446, 2447, 2450/1, 2450/2, 2451, 2453,
2454, 2456, 2457, 2470, 2471, 2472, 2474, 2475, 2476,
2478, 2481, 2483, 2484, 2485/1, 2485/2, 2486, 2501, 2507,
2511, 2512, 2514/1, 2514/2, 2515, 2516/1, 2516/2, 2516/3,
2517, 2519, 2520, 2585, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704,
2717, 2718/2, 2719, 2721, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728,
2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734/1, 2734/2, 2738, 2740,
2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2752/1, 2752/2, 2753/1,
2753/2, 2756, 2757, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764/1, 2769,
2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784,
2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2794, 2795, 2796,
2797, 2798, 2800, 2801, 2802, 2807, 2808, 2810, 2820, 2821,
2822, 2829, 2831, 2832/1, 2832/2, 2833, 2834, 2835, 2836,
2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2846/2,
2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2855, 2859, 2860,
2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870,
2879, 2880, 2881, 2882, 2885/2, 2886/1, 2886/2, 2888, 2889,
2890/1, 2890/2, 2891/1, 2891/2, 2892, 2893, 2894/1, 2894/2,
2895, 2896/1, 2896/2, 2902, 2903, 2906, 2907, 2916, 3265,
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3267, 3268, 4954, 4955, 4960, 4962, 4966, 4967, 4980, 4981,
4982/1, 4982/2, 4983, 4984, 4985, 4989, 4990, 4991, 4992,
4993, 4996, 4997, 4998, 4999, 5048/1;
– k. o. 1515 Metlika: 278/1, 278/2, 279, 382, 383, 388/1,
388/6, 388/11, 398/1, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 398/15,
398/16, 507/1, 509, 516, 517, 518, 520, 523/1, 523/2, 526,
527, 529, 530, 531, 533, 534, 553/1, 554, 555, 559, 560, 561/1,
561/2, 563, 564, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 570, 573,
574, 576, 582/1, 602/1, 602/2, 602/3, 603, 604, 626, 627, 635,
636, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 639, 640/1, 640/2, 641, 642,
648, 812, 813, 814, 815, 816/1, 816/2, 819, 821/4, 821/5,
821/6, 825/1, 827, 828, 830, 935, 936, 937, 938, 943, 944, 947,
948, 949, 950, 952/1, 952/2, 955, 964, 965, 966, 967, 968/1,
968/2, 969, 970, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 976, 977, 979,
981, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/2, 1080/4, 1080/5,
1080/6, 1080/7, 1083, 1084/1, 1084/2, 1087, 1088, 1094, 1098,
1100, 1101, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1121/2, 1238, 1240, 1243, 1244, 1246, 1248, 1249,
1252/4, 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262,
1263, 1269/1, 1280, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1,
1289/2, 1291, 1292, 1294/2, 1294/3, 1294/5, 1295, 1297, 1298,
1299, 1300, 1301, 1304, 1306, 1309/1, 1309/2, 1310, 1315/1,
1315/2, 1317/1, 1317/2, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598,
1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1607, 1613/1, 1613/3, 1613/4,
1613/5, 1614/2, 1615, 1618, 1619, 1621/1, 1621/2, 1622,
1623, 1642/1, 1642/4, 1646, 1682/2, 1783, 1784, 1785, 1786,
1787, 1788/1, 1788/2, 1789, 1791, 1939, 1942, 1943, 1944,
1948, 1949, 1950, 1951, 1965, 1966, 1969, 1970, 1973, 1974,
1977/2, 1978/1, 2086/1, 2091/2, 2092/6, 2095, 2097, 2098/2,
2099, 2100, 2101, 2102/1, 2102/2, 2109/1, 2109/2, 2110/1,
2114/2, 2116, 2117, 2119/1, 2119/3, 2120, 2122/1, 2122/2,
2147/1, 2148/2, 2150/1, 2150/2, 2151/1, 2151/5, 2151/6,
2151/8, 2151/15, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 2159,
2160, 2161/1, 2161/2, 2162, 2163, 2164, 2165/1, 2167, 2168,
2170/3, 2182, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2188/1, 2188/2, 2188/3,
2188/4, 2188/5, 2218/3, 2218/4, 2218/9, 2220/1, 2220/2,
2222/1, 2224/1, 2225/1, 2226/2, 2226/4, 2226/7, 2226/8,
2226/13, 2227, 2228/1, 2228/6, 2228/7, 2231/1, 2232/1,
2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2235/1,
2235/2, 2236, 2237/1, 2239/1, 2245, 2246/1, 2291/2, 2292/2,
2293/2, 2294/1, 2294/2, 2295/1, 2296/1, 2298, 2300/2, 2300/3,
2300/11, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/21, 2300/28,
2300/31, 2300/32, 2300/34, 2300/35, 2300/37, 2300/39,
2300/41, 2300/42, 2300/43, 2300/44, 2300/45, 2300/47,
2300/48, 2300/51, 2300/54, 2302/2, 2302/5, 2302/6, 2302/9,
2302/13, 2302/15, 2302/16, 2302/17, 2302/18, 2302/19,
2302/21, 2305, 2306/2, 2306/3, 2307/1, 2307/2, 2307/3,
2307/4, 2307/5, 2307/6, 2308, 2309, 2328/1, 2328/2, 2735/1,
2735/2, 2736, 2742/3, 2742/4, 2742/6, 2742/7, 2749/4, 2749/6,
2749/7, 2755/1, 2755/2, 2756/4, 2756/5, 2759/2, 2759/3,
2759/4, 2759/5, 2760/4, 2760/6, 2760/8, 2760/9, 2762/1,
2762/2, 2762/3, 2764/3, 2764/4, 2764/5, 2764/6, 2764/7,
2767/1, 2774/1, 2774/11, 2774/12, 2777/2, 2779/1, 2779/2,
2788/1, 2788/2, 2788/3, 2791/2, 2793/3, 2793/4, 2793/5,
2793/6, 2793/7, 2794/2, 2794/3, 2794/4, 2794/5, 2795/1,
2795/2, 2795/3, 2798/3, 2798/4, 2798/5, 2799/3, 2799/5,
2799/6, 2799/7, 2799/8, 2799/9, 2800/2, 2800/4, 2800/6,
2802/2, 2802/3, 2802/4, 2805/1, 2805/2, 2805/3, 2806/1,
2806/3, 2806/4, 2806/5, 2807, 2808/1, 2808/2, 2812/1, 2812/4,
2812/9, 2812/11, 2812/13, 2812/14, 2812/15, 2812/17, 2827,
2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2860, 2862, 2863, 2865, 2867,
2868, 3029, 3030, 3031, 3034, 3036/1, 3036/3, 3036/4, 3036/5,
3037/1, 3037/2, 3039/1, 3040, 3041, 3058, 3059/1, 3059/2,
3061, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071,
3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3082/1, 3084, 3086,
3087/1, 3087/2, 3087/3, 3087/4, 3088, 3098, 3099, 3100, 3101,
3103, 3105, 3109, 3110, 3111, 3543, 3544, 3608, 3614/2,
3615, 3616, 3617, 3649/3, 3649/4, 3650/1, 3650/2, 3653, 3654,
3656, 3658, 3659, 3660, 3669, 3670/2, 3671, 3672, 3673,
3674, 3675, 3677, 3680, 3681, 3683, 3686, 3689, 3691, 3693,
3694, 3696, 3697, 3700, 3701, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707,
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3708/1, 3709, 3715/1, 3715/2, 3720/2, 3722, 3726, 3727, 3730,
3731, 3732, 3734, 3735, 3736, 3737, 3755, 3756, 3757, 3759,
3760, 3761/1, 3761/2, 3762, 3763, 3764/1, 3764/2, 3765, 3766,
3767, 3768, 3770, 3772, 3773, 3774, 3776, 3778, 3780, 3781,
3804, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3875,
3888, 3892, 3895, 3897/1, 3897/2, 3897/3, 3898/1, 3898/2,
3898/3, 3898/4, 3899, 3900, 3902/1, 3902/2, 3902/3, 3944,
3945, 3950, 3951, 3955, 3956, 3965/2, 3966, 3967, 3972,
3973/3, 3974, 3975, 3976, 3980, 4001/15, 4001/16, 4001/44,
4002/2, 4009/2, 4009/4, 4009/6, 4009/7, 4010/18, 4010/34,
4010/108, 4010/173, 4010/175, 4010/181, 4010/182, 4024/2,
4027, 4028, 4032, 4033, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4061,
4062, 4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4070/2, 4071/1,
4071/2, 4072, 4074, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4089/1,
4090, 4091, 4092/3, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 4102, 4117/2,
4117/3, 4118, 4119/1, 4119/5, 4119/6, 4121/1, 4126/1, 4129/1,
4131, 4133/3, 4139/1, 4140/1, 4140/3, 4142/1, 4143, 4145,
4154/2, 4154/3, 4158/6, 4158/7, 4158/8, 4163, 4164, 4165/1,
4165/2, 4165/3, 4166, 4167/2, 4168, 4169/2, 4172/3, 4172/4,
4181/1, 4181/2, 4185, 4186/1, 4186/4, 4186/7, 4188/2, 4188/5,
4189/1, 4189/2, 4189/5, 4194/5, 4205/11, 4205/28, 4205/6,
4205/9, 4206/1, 4210/1, 4593/2, 4595, 4596/2;
– k. o. 1534 Petrova vas: 2196/1, 2196/2, 2197, 2198,
2199, 2200, 2201, 2231, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238,
2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2241/3, 2242, 2243, 2244, 2245,
2246/1, 2246/2, 2247, 2796/1, 2796/2, 2797, 2798, 2801, 2802,
2806, 2823/2, 2824, 2825, 2827, 2828, 2829, 2832, 2833,
2834, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842, 2843, 2844, 2845,
2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2879,
2880, 2881, 2882, 4570, 4585, 4586, 4587, 4588, 4591, 4592,
4597, 4598;
– k. o. 1514 Rosalnice: 220/13, 220/14, 220/15, 220/25,
220/26, 220/27, 220/38, 221/1, 221/2, 225/1, 226, 227, 228/2,
229/1, 230/1, 230/4, 230/5, 230/6, 230/8, 230/9, 231, 232/1,
232/3, 232/4, 232/6, 232/7, 233/2, 233/5, 260/1, 260/2, 891,
896/1, 896/2, 987/4, 988/1, 990/5, 992, 993, 996, 998, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005/1, 1005/2, 1039, 1041,
1042, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045, 1046, 1047/1,
1047/2, 1048, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1064,
1729, 1730/1, 1732/1, 1732/2, 1733, 1734, 1738/1, 1757,
1758/2, 1759/2, 1759/3, 1765/11, 1769/1, 1769/2, 1769/3,
1784, 1785, 1786, 1787, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798,
1799, 1800, 1801, 1802;
– k. o. 1527 Semič: *97/1, *97/2, 279/2, 288, 289/1,
290/4, 473, 474, 602/1, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 604/3,
620/1, 620/3, 622/1, 622/2, 623, 625/1, 626/1, 626/2, 626/3,
627/1, 627/2, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 630/1, 630/3, 630/4,
632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 633/1, 633/2, 633/3, 634/1, 634/2,
634/3, 635, 637, 638, 641/2, 641/3, 641/4, 641/6, 641/7, 641/8,
641/9, 641/10, 649/1, 649/2, 650, 651, 660/2, 661, 662, 664/1,
664/2, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4,
667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 669, 672, 673/1, 673/2,
673/3, 674/1, 674/2, 676, 677/1, 677/2, 678, 679/1, 679/3,
679/4, 681, 683/1, 684/1, 684/2, 687, 696, 699, 701, 702,
704, 705, 706, 712, 713, 714, 716, 717/2, 718/1, 720/1, 721,
723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 734, 735, 736, 738, 739,
740/2, 750/1, 751/1, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 756, 778/1,
779, 780, 784, 785, 808/1, 808/2, 837, 838, 840, 841, 843,
844, 845, 889, 918, 920, 921, 933, 937, 938/1, 940, 941/1,
941/2, 942, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949/1,
949/2, 953, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 958/4, 960, 962,
963/3, 965, 974/1, 983, 987, 988/1, 989, 991, 992, 993, 1010/3,
1011/6, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/4,
1016/1, 1016/2, 1016/3, 1017, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2,
1021/3, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/4,
1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1034/1, 1071, 1072, 1074, 1075,
1076, 1078, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1086, 1090, 1091,
1093/1, 1112/1, 1120, 1121, 1122, 1124, 1149, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1184, 1185, 1186, 1202/2, 1202/3, 1203,
1205/1, 1205/2, 1206/1, 1206/2, 1207/2, 1207/3, 1208, 1210/2,
1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 1219, 1220,
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1221, 1256, 1261, 1262, 1270, 1273, 1275, 1276, 1277/1,
1277/2, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1281/1, 1282, 1289,
4468, 4469/1, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474/1, 4498, 4499/1,
5161/1, 5161/2, 5189/2, 5190, 5191, 5192/2, 5192/11, 5194,
5195, 5196, 5199/1, 5199/2, 5200/1, 5207/1, 5207/2, 5208,
5209, 5210/1, 5236;
– k. o. 1524 Sodji Vrh: 183, 184, 186, 188/1, 188/2, 189,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 206, 210/2, 211, 214,
215, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230, 231,
232, 233, 235, 236, 249/1, 249/2, 250, 251, 254/1, 258, 1847,
1848, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870/1,
1871, 1872, 1875, 1876, 1877, 1878, 1928, 1929, 1930, 1933,
1934/2, 1935/2, 1936, 1937, 1938/1, 1938/2, 1938/3, 1939/1,
1939/2, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944/1, 1944/2, 1945, 1946,
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1975, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2011, 2042, 2043, 2044, 2045, 2048/1, 2048/2, 2048/3,
2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055/1, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092,
2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102,
2103, 2104, 2105, 2106/1, 2106/2, 2107, 2148, 2149, 2150,
2162, 2164/2, 2175, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181, 2182, 2183,
2185, 2186/1, 2192, 2211;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3265/1, 3265/2, 3266/2, 3266/3,
3266/4, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270, 3271, 3281,
3282, 3283/1, 3283/2, 3286, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1,
3314/3, 3314/4, 3315, 3339, 3344, 3349, 3351, 3367, 3368,
3370, 3371, 3376, 3378/1, 3378/2, 3379/3, 3379/4, 3381/3,
3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3384/1,
3384/2, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388, 3389, 3399,
3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407/1, 3407/2,
3408, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3417,
3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2,
3423/3, 3424, 3425, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3461, 3463/2,
3463/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467,
3468, 3469/1, 3469/2, 3470/3, 3470/4, 3470/5, 3470/6, 3471/1,
3471/2, 3472/1, 3472/2, 3472/3, 3473/4, 3473/5, 3473/6,
3474/1, 3474/2, 3474/3, 3475, 3476, 3489/1, 3489/3, 5056,
5057, 5058, 5060/1, 5060/2, 5062, 5063, 5065, 5066, 5067,
5068, 5071, 5074, 5262, 5263, 5266/1, 5267/1, 5267/2, 5267/3,
5268, 5269, 5270/1, 5270/2, 5271/1, 5271/2, 5272, 5273, 5275,
5276, 5277, 5294, 5295, 5296, 5299, 5315, 5316, 5319, 5320,
5322, 5323, 5324, 5326, 5330, 5331, 5332, 5343, 5344, 5345,
5346/1, 5346/2, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353,
5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359/1, 5359/2, 5360, 5361,
5362, 5363/1, 5363/2, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5371,
5372, 5373, 5374, 5404, 5405, 5406, 5407, 5412, 5413, 5414,
5415, 5420, 5421, 5422, 5434, 5435, 5436, 5439, 5442, 5443,
5444, 5445, 5449/1, 5469/8, 5469/15, 5469/16, 5469/17,
5469/18, 5469/19, 5469/20, 5469/21, 5469/22, 5469/23,
5538/1, 5538/2, 5547/1, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3, 5549;
– k. o. 1526 Vinji Vrh: *54/1, *54/3, 993, 994, 997, 998,
999, 1003, 1004, 1008, 1009, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013,
1014, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1065,
1066, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073/1,
1073/2, 1073/3, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/2, 1079,
1080, 1094/1, 1094/2, 1095, 1098, 1099, 1102/1, 1102/2,
1102/3, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110,
1111, 1112, 1114, 1116, 1117, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1132,
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1178/1, 1190, 1201, 1202, 1203,
1254, 1267, 1268/1, 1268/2, 1269/1, 1269/2, 1317, 1319, 1320,
1321, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333,
1334, 1335, 1336, 1337, 1339/1, 1350/1, 3090, 3091, 3092,
3093, 3094, 3096, 3098, 3101, 3102, 3105, 3106, 3109, 3110;
– k. o. 2675 Vranoviči: 547/1, 547/2, 573, 574/1, 574/2,
591, 596, 598, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603, 604/1, 604/2,
605/1, 605/2, 606, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 609, 610, 611,
612, 616/1, 616/2, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5,
620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 622, 623, 624, 656/2, 1355,
1356, 1358, 1359, 1360, 1370, 1371, 1372, 1373, 1377, 2120,
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2121/1, 2121/2, 2122/1, 2122/2, 2123/1, 2123/3, 2124/1,
2125/2, 2125/11, 2132.
(2) Območje državnega prostorskega načrta za prestavitev, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v skladu z geodetskim načrtom
obsega tudi zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami
v naslednjih katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k. o. 1515 Metlika: 1978/1, 2735/2, 3543, 3660, 3668,
3669, 3681, 3670/2, 3670/3, 4062, 4063/1, 4065/3, 4072, 4081;
– k. o. 1524 Sodji Vrh: *160, 314/3, 316, 319, 320, 321/1,
323/1, 324, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/1, 1935/1, 2192;
b) elektroenergetski nizkonapetostni vod:
– k. o. 1514 Rosalnice: 229/1, 230/8;
– k. o. 1515 Metlika: 2100, 2110/1, 2302/15;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3216, 3298, 3299, 3301/1, 3304,
3305, 3306, 3319, 3321, 3322, 3323, 3329, 3330, 3331, 3339,
3344, 5537, 5539;
– k. o. 1540 Dobliče: 2342/102, 2342/107, 2342/114,
2342/294, 2380/1, 2445/4;
c) elektroenergetski srednjenapetostni vod:
– k. o. 1515 Metlika: 565/1, 565/2, 567, 568, 938, 1598,
1600, 1603, 2187/3, 2218/9, 2226/7, 4062, 4065/3, 4072, 4081;
– k. o. 1524 Sodji Vrh: 232, 235;
– k. o. 1527 Semič: 985/1, 986/2, 987, 995, 1002/3,
5192/2;
– k. o. 1535 Črnomelj: 843/2, 844/14, 844/17, 844/20,
844/21, 844/24, 868/4, 898/4, 898/6, 890/4, 890/6, 890/7,
893/2, 903/2, 904/2, 905/4, 910/2, 911/2, 913/2, 913/4, 939/2,
999/1, 999/2, 1000/2, 1021/2, 1025/2, 1026/4, 1029/2, 1031/4,
1033/4, 1033/7, 1035/13, 1035/16, 1035/20, 1036/2, 1037/4,
1037/6, 1038/2, 1058/28, 1058/30, 1058/34, 1058/35, 1058/36,
1058/37, 1058/39, 1058/40, 1059/2, 1129/6, 1131/15, 1131/16,
1191/1, 1199/4, 1200/3;
d) visokonapetostni elektroenergetski vod:
– k. o. 1515 Metlika: 376, 377, 381/1, 381/2, 3762, 3704,
3705, 4047, 4071/2;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3319, 3322, 3325, 3326, 3327,
3328, 3339, 3344;
e) kanalizacija:
– k. o. 1514 Rosalnice: 221/1, 229/1, 230/8;
– k. o. 1515 Metlika: 2300/45, 2302/9, 2302/15, 3957/1,
4044, 4158/7, 4158/8, 4189/1;
f) telekomunikacijski vod:
– k. o. 1515 Metlika: 568, 2099, 2098/2, 2300/15, 2300/16,
2300/28, 4062, 4072, 4081, 4158/7, 4158/8.
(3) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel).
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
5. člen
(potek trase hitre ceste)
Trasa hitre ceste se naveže na načrtovano hitro cesto
na odseku Novo mesto–Maline na območju priključka Maline
in se nadaljuje proti jugu. V bližini naselja Gradnik se trasa
razcepi na dva kraka. En krak se nadaljuje proti mednarodnemu mejnemu prehodu Metlika, drugi pa proti Črnomlju. Krak
proti Metliki poteka prek gozdnega območja med naseljema
Trnovec in Krvavčji Vrh do naselja Bočka, kjer je predvidena
izvedba priključka Metlika sever. Trasa se nadaljuje po dolini
potoka Sušica. Pred mednarodnim mejnim prehodom Metlika
je predviden priključek Metlika jug. Trasa se konča na območju
mednarodnega mejnega prehoda Metlika. Krak proti Črnomlju
se za razcepom Gradnik nadaljuje proti jugozahodu in poteka
čez gozdna območja med naselji Omota in Črešnjevec. V bližini
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Semiča je predviden priključek Semič. Trasa se zatem usmeri
proti jugu, poteka zahodno od naselja Brstovec in se nadaljuje
čez gozdna območja vse do Črnomlja, ker je predviden priključek Črnomelj sever. Trasa se zatem nadaljuje po vzhodni strani
Črnomlja do predvidenega priključka Črnomelj jug, za katerim
se obravnavani odsek hitre ceste konča.
6. člen
(potek tras povezovalnih cest in obvoznic)
(1) Trasa povezovalne ceste Maline–Dole (A.1/1) se naveže na priključek Maline in poteka proti vzhodu južno od
naselja Škemljevec in se pri naselju Dole naveže na obstoječo
glavno cesto G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika.
(2) Trasa obvoznice Metlike (C.1/1 in C.1/2) se naveže na
hitro cesto v priključku Metlika sever in se usmeri proti severu
ter poteka zahodno in severno od območja Bočke. Trasa v nadaljevanju prečka Špitalsko drago in se nadaljuje severno od
vinogradniškega območja Veselice. Za križiščem z regionalno
cesto R3-61/1210 Krmačina–Drašiči–Metlika se trasa usmeri proti
jugu, izvennivojsko križa železniško progo in se križa z regionalno
cesto R3-662/1210 Metlika–Božakovo. Zatem trasa obide čistilno
napravo Metlika po vzhodni strani, v nadaljevanju pa poteka čez
načrtovano gospodarsko cono Mestni Log. V gospodarski coni
se od obvoznice proti zahodu odcepi dostopna cesta Mestni Log,
ki se naveže na obstoječe krožno križišče. Obvoznica se konča z
navezavo na hitro cesto v priključku Metlika jug.
(3) Trasa povezovalne ceste Semič (D.1/1) se naveže
na hitro cesto v priključku Semič in poteka proti središču Semiča, kjer se naveže na lokalno cesto LC 255102 Stranska
vas–Semič.
(4) Trasa obvoznice Semiča (D.1/2) se naveže na hitro cesto v priključku Semič in poteka južno od naselja Mladica ter se
prek gozdnih in kmetijskih zemljišč južno od naselja Trata naveže na regionalno cesto R2-421/2506 Ručetna vas–Štrekljevec.
(5) Trasa dostopne ceste PSC Vrtača (D.1/3) se naveže
na povezovalno cesto Semič in poteka vzhodno od pokopališča in se usmeri proti PSC Vrtača, kjer se konča na mestu, na
katerem je omogočena navezava delno zgrajenega cestnega
omrežja v gospodarski coni.
(6) Trasa povezovalne ceste Črnomelj sever (D.2/1) se
naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj sever in poteka severno od Črnomlja čez gozdna in kmetijska zemljišča proti zahodu. Trasa se križa z lokalno cesto LC 054162 Stranska vas–
Črnomelj (Esol) in se naveže na regionalno cesto R1-216/1178
Črmošnjice–Črnomelj, kjer se poveže z že zgrajeno zahodno
obvoznico Črnomlja.
(7) Trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) se
naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj jug in poteka južno
od Črnomlja. Najprej prečka dolino reke Lahinje, zatem pa poteka čez gozdne in zaraščene površine do gospodarske cone
TRIS Kanižarica in se konča na regionalni cesti R1-218/1214
Kanižarica–Vinica.
7. člen
(tehnične značilnosti hitre ceste)
(1) Hitra cesta je štiripasovnica z izvennivojskimi križanji.
Dolžina obravnavanega odseka je približno 31,7 km.
(2) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi hitre ceste
so načrtovani za projektno hitrost 100 km/h, z izjemo odseka
med km 11,0 + 00 in km 11,3 + 74, tik pred Mednarodnim
mejnim prehodom Metlika, ki so načrtovani za projektno hitrost
50 km/h. Tehnični elementi hitre ceste na območju razcepa so
načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.
(3) Ob hitri cesti se namesti varovalna ograja. Ob vozišču
hitre ceste se namesti jeklena varnostna ograja, na ločilnem
pasu pa betonska varnostna ograja.
8. člen
(tehnične značilnosti povezovalnih cest in obvoznic)
(1) Povezovalna cesta Maline–Dole je dvopasovnica z
nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno
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2,1 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani
za projektno hitrost 80 km/h.
(2) Obvoznica Metlike je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 5,8 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi na severnem delu so
načrtovani za projektno hitrost 70 km/h in za 50 km/h na južnem
delu. Dolžina trase dostopne ceste Mestni Log je približno
0,2 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo
projektno hitrost 50 km/h.
(3) Povezovalna cesta Semič je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 1,4 km.
Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za
projektno hitrost 70 km/h.
(4) Obvoznica Semiča je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 1,6 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.
(5) Dostopna cesta PSC Vrtača je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno
0,8 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani
za projektno hitrost 70 km/h.
(6) Povezovalna cesta Črnomelj sever je dvopasovnica z
nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno
2,5 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani
za projektno hitrost 80 km/h.
(7) Povezovalna cesta Črnomelj jug je dvopasovnica z
nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno
3,3 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so na odseku od hitre ceste do TRIS Kanižarica načrtovani za projektno
hitrost 80 km/h, na območju TRIS Kanižarica pa za projektno
hitrost 50 km/h.
9. člen
(razcep, priključki in križišča)
(1) Na hitri cesti se izvedejo naslednji izvennivojski priključki in razcep:
– A.1:2-1 priključek Maline,
– B.1 razcep Gradnik,
– C.1:2-1 priključek Metlika sever,
– C.1:2-2 priključek Metlika jug,
– D.1:2-1 priključek Semič,
– D.2:2-1 priključek Črnomelj sever in
– D.3:2-1 priključek Črnomelj jug.
(2) Na hitri cesti se izvedejo križišča:
– A.1:10-1 krožno križišče K1 Maline vzhod v km 1,1,
– A.1:10-2 krožno križišče K2 Maline zahod v km 0,8,
– C.1:10-1 krožno križišče,
– C.1:10-2 krožno križišče,
– D.1:10-1 krožno križišče K1 Brezje vzhod v km 1,0,
– D.1:10-2 krožno križišče K2 Brezje zahod v km 0,7,
– D.2:10-1 krožno križišče K1 Pri vahtnici vzhod v km 0,2,
– D.2:10-2 krožno križišče K2 Pri vahtnici zahod v km 0,5,
– D.3:10-1 krožno križišče K1 Grajska loza vzhod
v km 0,8 in
– D.3:10-2 krožno križišče K2 Grajska loza zahod v km 0,4.
(3) Na povezovalni cesti Maline–Dole se izvede križišče:
A.1/1:10-1 krožno križišče Dole v km 2,0 + 33.
(4) Na obvoznici Metlike se izvedejo križišča:
– C.1/1:10-1 krožno križišče v km 0,5,
– C.1/1:10-2 križišče v km 0,8,
– C.1/1:10-3 križišče v km 1,4,
– C.1/1:10-4 križišče R3-661/1210 v km 2,8,
– C.1/1:10-5 krožno križišče v km 3,9,
– C.1/2:10-1 krožno križišče v km 0,6,
– C.1/2:10-2 krožno križišče na dostopni cesti Mestni Log
v km 0,0 in
– C.1/2:10-3 križišče na dostopni cesti Mestni Log v km 1,0.
(5) Na povezovalni cesti Semič se izvede križišče:
D.1/1:10-1 križišče z navezavo dostopne ceste do PSC Vrtača
v km 0,3.
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(6) Na obvoznici Semiča se izvede križišče: D.1/2:10-1
križišče JP870211 v km 1,4.
(7) Na dostopni cesti PSC Vrtača se izvedeta križišči:
– D.1/3:10-1 križišče LC255014 in JP870252 v km 0,0 in
– D.1/3:10-2 križišče JP870541 v km 0,6.
(8) Na povezovalni cesti Črnomelj sever se izvedeta križišči:
– D.2/1:10-3 krožno križišče v km 1,1 in
– D.2/1:10-4 krožno križišče v km 2,4.
(9) Na povezovalni cesti Črnomelj jug se izvedejo križišča:
– D.3/1A:10-1 krožno križišče v km 2,3,
– D.3/1A:10-2 štirikrako križišče v km 2,7,
– D.3/1A:10-3 štirikrako križišče v km 3,0 in
– D.4/1A:10-3 krožno križišče v km 3,2.
10. člen
(prestavitve kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter poti)
cest:

(1) Izvedejo se prestavitve in preureditve kategoriziranih

a) zaradi gradnje hitre ceste:
– A.1:1-1: regionalna cesta R2-421/2507 Štrekljevec–Jugorje,
– A.1:1-4: javna pot JP 870346 Brezova Reber–Maline,
– B.1:1-1: javna pot JP 870393 Sodji Vrh–Dragomlja vas,
– B.1:1-2: lokalna cesta LC 370051 Goliš–Gradnik–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-1: lokalna cesta LC 255171 G. Lokvica–Krvavčji
Vrh,
– C.1:1-2: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-4: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-5: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-7: regionalna cesta R1-218/1211 Metlika–Podzemelj,
– C.1:1-8: javna pot JP 755202 Metlika–Križevska vas,
– C.1:1-9: javna pot JP 755201 Križevska vas–križišče
C.1: 10-2,
– D.1:1-1: lokalna cesta LC 054164 Turenček–Štrekljevec,
– D.1:1-1a: gozdna cesta 079285 Oskoršnica–Črešnjevec,
– D.1:1-1b: gozdna cesta 079281 Črešnjevec–Omota,
– D.1:1-2: lokalna cesta LC 255102 Stranska vas–Semič,
– D.1:1-3: lokalna cesta LC 255014 Štiri roke–Semič,
– D.2:1-1: gozdna cesta GP 079271 Vinji Vrh–Trata,
– D.2:1-2: javna pot JP 870162 Brstovec–Brezje pri Vinjem Vrhu,
– D.2:1-5: lokalna cesta LC 054162 Stranska vas–Črnomelj,
– D.2:1-7: regionalna cesta R1-218/1212,
– D.2:1-8: gozdna cesta GP 076192,
– D.2:1-10: regionalna cesta R1-218/1212 Podzemelj–
Črnomelj,
– D.3:1-2: gozdna cesta 076193,
– D.3:1-3: lokalna cesta LC 554601 Vojna vas–Dolenja
vas,
– D.3:1-5: lokalna cesta LC 054081 Črnomelj–Griblje,
– D.3:1-6: lokalna cesta LC 054081 Črnomelj–Griblje in
– D.3:1-7: regionalna cesta R3-660/ 1179 Črnomelj–Dolenjci;
b) zaradi gradnje povezovalne ceste Maline-Dole:
– A.1/1:1-1-1: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto
(Revoz)–Metlika,
– A.1/1:1-1-2: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto
(Revoz)–Metlika in
– A.1/1:1-2: lokalna cesta LC 255151 Dole–Drage–G.
Suhor;
c) zaradi gradnje obvoznice Metlike:
– C.1/1:1-1: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika,
– C.1/1:1-2: lokalna cesta,
– C.1/1:1-3: lokalna cesta,
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– C.1/1:1-4: regionalna cesta R3-661/1210 Krmačina–
Drašiči–Metlika,
– C.1/1:1-5: regionalna cesta R3-662/1210 Metlika–Božakovo,
– C.1/1:1-6: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji
Vrh,
– C.1/1:1-15: javna pot JP 755061 Metlika–Rosalnice,
– C.1/2:1-3: glavna cesta G2-105/0258 Metlika–Most čez
Kolpo in
– C.1/2:1-4: javna pot JP 755201 Metlika–Križevska vas;
d) zaradi gradnje obvoznice Semiča:
– D.1/2:1-2: gozdna cesta 079271,
– D.1/2:1-4: javna pot JP 870211 in
– D.1/2:1-6: regionalna cesta R2-421/2506 Ručetna vas–
Štrekljevec;
e) zaradi gradnje dostopne ceste PSC Vrtača:
– D.1/3:1-1: gozdna cesta 079279 in
– D.1/3:1-2: javna pot JP 870541;
f) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever:
– D.2/1:1-2: lokalna cesta LC 054162 Črnomelj (Esol)–
Stranska vas,
– D.2/1:1-3-1: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj,
– D.2/1:1-3-2: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj in
– D.2/1:1-3-3: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj;
g) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug:
– D.3/1:1-1: lokalna cesta LC 054052 Črnomelj–Dragatuš,
– D.3/1A:1-1: dostopna cesta TRIS Kanižarica,
– D.3/1A:1-2: cesta H – TRIS Kanižarica,
– D.3/1A:1-3: cesta H1 – TRIS Kanižarica,
– D.3/1A:1-4: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica–Vinica in
– D.3/1A:1-5: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.
(2) Izvedejo se prestavitve in preureditve nekategoriziranih cest ter poljskih in gozdnih poti:
a) zaradi gradnje hitre ceste:
– A.1:1-1 a: gozdna pot,
– A.1:1-2: poljska pot,
– A.1:1-2 a: poljska pot,
– A.1:1-2 b: poljska pot,
– A.1:1-3: poljska pot,
– A.1:1-5: poljska pot,
– A.1:1-6: poljska pot,
– A.1:1-7: poljska pot,
– A.1:1-8: poljska pot,
– A.1:1-9: poljska pot,
– A.1:1-10: poljska pot,
– A.1:1-11: poljska pot,
– A.1:1-12: poljska pot,
– B.1:1-3: poljska pot,
– B.1:1-4: poljska pot,
– B.1:1-5: poljska pot,
– B.1:1-6: poljska pot,
– B.1:1-7: poljska pot,
– B.1:1-8: poljska pot,
– C.1:1-13: poljska pot,
– C.1:1-14: poljska pot,
– C.1:1-10: poljska pot,
– C.1:1-3: poljska pot,
– C.1:1-11: poljska pot,
– C.1:1-11 a: poljska pot,
– C.1:1-11 b: poljska pot,
– C.1:1-6: poljska pot,
– C.1:1-15: poljska pot,
– C.1:1-16: poljska pot,
– C.1:1-17: poljska pot,
– C.1:1-18: poljska pot,
– C.1:1-19: poljska pot,
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– C.1: 1-20: javna pot (pešpot),
– D.1: 1-1 c: gozdna cesta (potek čez ekodukt Kokošinjek),
– D.1: 1-1 d: poljska pot,
– D.2: 1-1 a: gozdna pot,
– D.2: 1-1 b: gozdna pot,
– D.2: 1-1 c: gozdna pot,
– D.2: 1-2 a: poljska pot,
– D.2: 1-2 b: poljska pot,
– D.2: 1-3: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu
D.2:3-1),
– D.2: 1-3 a: gozdna pot,
– D.2: 1-4: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu
D.2:3-2),
– D.2: 1-5 a: gozdna cesta (potek čez ekodukt Gadne),
– D.2: 1-6: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu),
– D.2: 1-9: poljska pot, dostop do bazena,
– D.3: 1-1: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu
3-2),
– D.3: 1-1 a: gozdna pot,
– D.3: 1-1 b: gozdna pot,
– D.3: 1-4: gozdna cesta (potek pod mostom čez Lahinjo
5-1),
– D.3: 1-5 a: gozdna cesta (potek vzporedno s hitro
cesto),
– D.3: 1-5 b: dostopna pot in
– D.3: 1-7 a: gozdna pot;
b) zaradi gradnje povezovalne ceste Maline–Dole:
– A.1/1:1-3: gozdna pot,
– A.1/1:1-4: poljska pot,
– A.1/1:1-5: poljska pot,
– A.1/1:1-6: poljska pot,
– A.1/1:1-7: gozdna pot,
– A.1/1:1-8: gozdna pot,
– A.1/1:1-9: gozdna pot,
– A.1/1:1-10: gozdna pot,
– A.1/1:1-11: poljska pot in
– A.1/1:1-12: gozdna pot;
c) zaradi gradnje obvoznice Metlike:
– C.1/1:1-8: dostopna pot,
– C.1/1:1-9: poljska pot,
– C.1/1:1-10: poljska pot,
– C.1/1:1-11 a: poljska pot,
– C.1/1:1-11 b: poljska pot,
– C.1/1:1-11 c: poljska pot,
– C.1/1:1-11 d: poljska pot,
– C.1/1:1-12: poljska pot,
– C.1/1:1-13: poljska pot,
– C.1/1:1-14: poljska pot,
– C.1/1:1-16: poljska pot,
– C.1/1:1-17: poljska pot,
– C.1/2:1-1: poljska pot in
– C.1/2:1-2: poljska pot;
d) zaradi gradnje povezovalne ceste Semič D.1/1:1-1:
poljska pot;
e) zaradi gradnje obvoznice Semiča:
– D.1/2:1-1: poljska pot,
– D.1/2:1-2: poljska pot,
– D.1/2:1-3: poljska pot,
– D.1/2:1-4: poljska pot in
– D.1/2:1-5: poljska pot;
f) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever:
– D.2/1:1-4: poljska pot,
– D.2/1:1-10: kolesarska pot,
– D.2/1:1-5: poljska in gozdna pot,
– D.2/1:1-6: poljska pot,
– D.2/1:1-7: poljska pot,
– D.2/1:1-8: gozdna pot,
– D.2/1:1-9: gozdna pot,
– D.2/1:1-10: kolesarska pot in
– D.2/1:1-11: kolesarska pot;
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g) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug:
– D.3/1:1-5: gozdna pot,
– D.3/1:1-6: poljska in gozdna pot,
– D.3/1:1-7: poljska in gozdna pot,
– D.3/1:1-8: poljska pot,
– D.3/1:1-9: gozdna pot,
– D.3/1:1-10: gozdna pot,
– D.3/1:1-11: gozdna pot in
– D.3/1:1-12: gozdna pot.
(3) Prestavitve kategoriziranih cest se izvedejo približno v
širini obstoječih cest, prestavitve nekategoriziranih cest in poti
pa v širini od 4 do 5 m vključno z bankinami.
(4) Prestavitve vseh kategoriziranih cest, poljskih in gozdnih poti C.1:1-11 in C.1:1-5 a, A.1/1:1-3, D.2/1:1-5, D.3/1:1-5
ter kolesarskih poti D.2/1:1-10 in D.2/1:1-11 se izvedejo v asfaltu, prestavitve nekategoriziranih cest ter poljskih in gozdnih
poti pa v makadamu oziroma v enaki izvedbi, kot so obstoječe.
(5) Lokacije in dimenzije vseh prestavitev so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena
situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture).
11. člen
(površine za pešce in kolesarje)
(1) Ob obvoznici Metlike, dostopni cesti Mestni Log, povezovalni cesti Semič in povezovalni cesti Črnomelj sever se
uredijo površine za pešce in kolesarje.
(2) Ob povezovalni cesti Črnomelj jug se med km 3,0 + 50
in km 3,2 + 60 uredi enostranski pločnik (levo), z zelenico ločen
od vozišča povezovalne ceste. Površine za pešce se uredijo
tudi v križiščih s cestama H in H1 na območju TRIS Kanižarica
in v krožnem križišču z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.
12. člen
(cestni objekti)
(1) Na hitri cesti se zgradijo naslednji cestni objekti:
a) nadvozi:
– A.1:4-1 nadvoz,
– B.1:4-1 nadvoz,
– B.1:4-2 nadvoz kraka C razcepa Gradnik,
– C.1:4-1 nadvoz,
– C.1:4-5 nadvoz,
– C.1:4-3 nadvoz,
– C.1:4-4 nadvoz,
– D.1:4-1 nadvoz,
– D.1:4-2 nadvoz,
– D.2:4-1 nadvoz,
– D.2:4-2 nadvoz,
– D.2:4-3 nadvoz,
– D.3:4-1 nadvoz,
– D.3:4-2 nadvoz in
– D.3:4-3 nadvoz;
b) pokriti vkopi:
– A.1:8-1 pokriti vkop – prehod za divjad s poljsko potjo in
– D.2:8-1 pokriti vkop Pugled – prehod za divjad s poljsko
potjo;
c) podvozi:
– A.1:3-1 podhod za divjad s poljsko potjo,
– A.1/1:3-1 podvoz,
– B.1:3-1 podvoz kraka D razcepa Gradnik,
– B.1:3-2 podvoz,
– B.1:3-3 podvoz,
– B.1:3-4 podvoz,
– C.1:3-4 podhod za divjad s poljsko potjo,
– C.1:3-1 podvoz,
– C.1:3-2 prepust potoka Sušica,
– C.1:3-3 podvoz hitre ceste pod železniško progo,
– D.1:3-1 podvoz,
– D.2:3-1 podvoz,
– D.2:3-2 podhod za divjad s poljsko potjo,
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– D.2:3-3 podvoz,
– D.3:3-1 podvoz hitre ceste pod železniško progo in
– D.3:3-2 podvoz;
d) mostovi:
– C.1:5-2 most čez potoka Sušica – prehod za divjad,
– C.1:5-1 most čez potok Sušica – prehod za divjad,
– C.1:5-3 most čez potok Sušica,
– C.1:5-4 most čez potok Sušica,
– C.1:5-5 most čez potok Sušica,
– C.1:5-6 most čez potok Sušica,
– C.1:5-7 most čez potok Sušica,
– C.1:5-8 most čez potok Sušica,
– C.1:5-9 most čez potok Sušica,
– C.1:5-10 most čez potok Sušica in
– D.3:5-1 most čez reko Lahinjo;
e) viadukti:
– C.1:6-1 viadukt čez dolino Sušice (levi in desni objekt);
f) ekodukti:
– D.1:8-1 ekodukt Kokošinjek – prehod za divjad s poljsko
potjo in
– D.2:8-2 ekodukt Gadne – prehod za divjad s poljsko
potjo;
g) pilotna stena:
– C.1:OZ-01 Oporni zid levo nad HC med km 8 + 068 in
km 8 + 192 in
– C.1: OZ-02 Oporni zid levo nad HC med km 8 + 230 in
km 8 + 525.
(2) Na trasi povezovalne ceste Maline–Dole se zgradi
podvoz A.1/1:3-1.
(3) Na trasi obvoznice Metlike se zgradijo naslednji cestni
objekti:
a) podvoz
– C.1/1:3-1;
b) mostovi:
– C.1/1:5-1 most čez potok Obrh,
– C.1/1:5-2 most čez potok Obrh in
– C.1/2:5-3 most čez potok Obrh;
c) viadukt:
– C.1/1:6-1 viadukt čez Špitalsko drago.
(4) Na trasi povezovalne ceste Črnomelj jug se zgradita
naslednja cestna objekta:
a) podvozi:
– D.3/1:3-1 podvoz;
b) mostovi:
– D.3/1:5-1 most čez reko Lahinjo.
(5) Širine premostitev vodotokov se prilagodijo širinam
cest, katerih del so. Svetle odprtine premostitev zagotavljajo
prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino vsaj
50 cm.
(6) Lokacije in dimenzije vseh objektov so razvidne iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena
situacija).
13. člen
(spremljajoči objekti)
(1) Ob hitri cesti se zgradijo naslednji spremljajoči objekti:
– oskrbni postaji Gradnik vzhod in Gradnik zahod, levo
in desno ob hitri cesti na odseku med priključkom Maline in
razcepom Gradnik. Na oskrbnih postajah se zgradita oskrbna
objekta okvirne dimenzije med 400 in 500 m2, z bencinsko črpalko, trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se
parkirišča za tovorna vozila, avtobuse in avtodome ter osebna
vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter otroško igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno vodo in pripadajočo
urbano opremo. Za dostop na oskrbni postaji in izvoz z njiju
se zgradita priključni cesti A.1:1-5 za oskrbno postajo Gradnik
vzhod in A.1:1-6 za oskrbno postajo Gradnik zahod;
– počivališče Poštni hrib s površinami za izločanje tovornjakov levo ob hitri cesti, na odseku med razcepom Gradnik
in priključkom Metlika sever. Na počivališču se zgradi oskrbni
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objekt okvirne dimenzije med 150 in 200 m2 s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje
tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih
ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in
pripadajoča urbana oprema. Za dostop na počivališče in izvoz
z njega se zgradi priključna cesta C.1:1-12, vzdolž počivališča
pa pospeševalni pas C.1:1-12 a;
– počivališče Brstovec s površinami za izločanje tovornjakov levo ob hitri cesti južno od priključka Semič. Na počivališču
se zgradi oskrbni objekt okvirne dimenzije med 150 in 200 m2 s
trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine
za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni
oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo
in pripadajoča urbana oprema;
– počivališči Krevljica vzhod in Krevljica zahod levo in
desno ob hitri cesti med priključkoma Črnomelj sever in Črnomelj jug. Na počivališčih se zgradita oskrbna objekta okvirne
dimenzije med 200 in 350 m2 s trgovino, gostinskim lokalom in
sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter
parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami,
zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema.
Na obeh počivališčih je dopustna umestitev bencinskega servisa in pripadajočih ureditev.
(2) Na območju priključka Semič se zgradi baza za vzdrževanje ceste (Brezje). V okviru baze se zgradijo upravna
zgradba, delavnice, garaže, skladišča, črpalka za gorivo s skupno površino objektov med 5000 in 6000 m2 ter z manipulativnimi površinami v obsegu med 7000 in 8000 m2 (ekološki otok in
parkirne površine ter površine za odlaganje poškodovanih vozil
in druge odprte površine). Upravna zgradba je enonadstropna, pravokotnega tlorisa, z enokapno streho z naklonom do
20 stopinj. Drugi objekti so pravokotnega tlorisa, z enokapnimi
ali dvokapnimi strehami z naklonom do 20 stopinj. Na vzhodni
strani območja se zasadi drevnina, tako da se objekti zakrijejo
v ogledih s hitre ceste.
(3) Oskrbni objekti na počivališčih in objekti s sanitarijami
ter objekta bencinskih servisov so pritlični, vsak pravokotnega
tlorisa, sodobno oblikovani, enostavnih oblik in z ravno streho.
V smislu navezovanja na regionalno tipologijo objektov sta
dopustni tudi enokapna ali dvokapna streha, vendar v kombinaciji s horizontalnim fasadnim vencem. Zagotovi se skladno
oblikovanje fasad (odprtine, nadstreški), barva fasad je v svetlih
odtenkih sive ali peščenih barv, dopustna je uporaba lesa. Ob
parkiriščih in na površinah za počitek in igro se zasadijo visokorasli listavci.
(4) Na vseh spremljajočih objektih se zagotovijo vodovodni priključek in ureditve za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda s čistilno napravo, nizkonapetostni električni priključek,
telekomunikacijski priključek, cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili ter predvidi prostor za delo nadzornih organov.
14. člen
(odvodnjavanje)
(1) Padavinska voda se z vozišč hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznic odvaja v peskolove, ki se v čim večji meri
priključijo neposredno na kanalizacijske jaške. Na hitri cesti
in povezovalni cesti Črnomelj sever se padavinska voda po
meteornih kanalih nato vodi v zemeljske zadrževalne bazene.
V njih se voda, onesnažena s cestnimi odplakami, zadrži in
nadzorovano spušča v odvodnike. Za odvodnike se uporabijo
naravne vrtače, ponikovalnice z uvrtanimi koli do razpokane
apnenčaste hribinske podlage ali vodotok Sušica v kombinaciji z manjšo ponikovalnico. Pri iztoku v vodotok Sušica se
ves kritični naliv ponika v ponikovalnici. Na obvoznici Metlike
se vsa padavinska odpadna voda po meteornih kanalih vodi
delno v zadrževalni bazen ob priključku Metlika sever in naprej
v potok Sušica, delno pa prek usedalnika v potok Obrh zunaj
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vodovarstvenega območja. Na povezovalni cesti Črnomelj jug
se padavinska odpadna voda po meteornih kanalih vodi do
lovilcev olj z obvodom in iz njih na teren ter vodotoke.
(2) Na celotnem odseku načrtovanih cest se v ponikalnice
spušča voda, ki po kakovosti ustreza predpisanim vrednostim,
kar se zagotovi s čiščenjem kritičnega naliva onesnaženih
padavinskih vod v čistilnih objektih, nameščenih pred iztokom
v odvodnike. Pri nalivih z večjo intenziteto od kritičnega naliva
se v ponikovalnice prelivajo tudi neprečiščene vode.
(3) Zadrževanje meteornih vod v zadrževalniku zagotavlja
približno 15-minutno zadrževanje kritičnega naliva. Ponikanje in zadrževanje meteornih voda v ponikovalnicah skupaj
z drenažnim zasutjem zagotavlja zadrževanje in ponikanje
merodajnega naliva.
(4) Med gradnjo se zagotovi ureditev površinskega odtoka
z utrditvijo in močno zatravitvijo vkopnih in nasipnih brežin ter
drugih površin.
(5) V obdobju, preden se doseže ustrezna utrditev površin, se zagotovijo stalno opazovanje in potrebni utrditveni
ukrepi za sanacijo morebitnih erozijskih pojavov, med obratovanjem cest pa se zagotovi redno vzdrževanje vseh odvodnih
jarkov in kanalizacije.
15. člen
(vkopi in nasipi)
(1) Vkopi se izvedejo z naklonom brežine 1:2.
(2) Nasipi se zgradijo s kamnitim materialom in oblikujejo
z naklonom brežin do 1:1,5.
(3) Horizontalni in vertikalni potek vsaj zgornjih dveh berm
se prilagodi poteku zgornjega roba vkopa ter se ne izvede
geometrijsko pravilno ali povsem vzporedno z voziščem, kar
se podrobneje opredeli v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja in na podlagi ugotovitev projektantskega nadzora
pri izvajanju zemeljskih del.
(4) Zgornji deli vkopnih brežin in spodnji deli brežin nasipov se izvedejo brez lomljenih linij pri navezovanju na okoliški
teren.
16. člen
(regulacije vodotokov in vodne ureditve)
(1) Na trasi hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznic se
na mestih, na katerih prečkajo vodotoke, zgradijo premostitveni
objekti ali prepusti, vodotoki pa se regulirajo.
(2) Zaradi gradnje hitre ceste se regulira potok Sušica na
štirih odsekih v dolžinah 170 m, 555 m, 103 m in 510 m.
(3) Zaradi gradnje obvoznice Metlike se regulira potok
Obrh na treh odsekih v dolžinah 80 m, 197 m in 90 m.
(4) Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug se
regulira reka Lahinja na dveh odsekih v dolžinah po 65 m.
(5) Potek pešpoti C.1:1-20 se uredi v manjšem nadvišanju
na levem bregu potoka Sušica, tako da se zagotovi poplavna
varnost pred Q500 za funkcionalne površine trgovskega centra.
(6) Premostitveni objekti in prepusti se izvedejo tako,
da svetle odprtine zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih
voda z ustrezno varnostno višino. Izjema so nekateri prepusti
na potoku Sušica, pri katerih se pretočne odprtine prilagodijo
sedanjim razmeram, tako da bodo objekti delno ovirali pretoke
visokih vod Q100 in s tem ohranjali obstoječe poplavne razmere
na kmetijskih površinah. Ob pripravi projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja se rešitve optimizirajo,
tako da se zagotovijo ustreznejše varnostne višine z optimiziranjem debeline spodnjega ustroja vozišč. Struge vodotokov
se premostijo brez lokalnih zožitev v strugi vodotoka glede na
obstoječe stanje.
(7) Na območjih premostitvenih objektov se brežine zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Navezava načrtovanih vodnih ureditev na obstoječe pretočne prereze se
izvede zvezno, brez lokalnih zožitev ali razširitev, na zaključkih
obrežnih zavarovanj se dno struge utrdi z za vodne organizme
prehodnimi talnimi pragovi. Uvajalni objekt v cevni prepust se
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načrtuje tako, da bo preprečeno odlaganje materiala v cevnem
prepustu. Predvidene ureditve vodotokov se načrtujejo in izvedejo na način, ki zagotavlja ohranjanje obstoječega ekološkega
stanja voda ali njegovo izboljšanje.
(8) Regulacija in premostitve vodotokov se izvedejo tako,
da se njihova narava ne spremeni bistveno in da je omogočeno
nemoteno prehajanje rib. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo, struge pa se utrdijo z lesenimi in na območju premostitvenih
objektov s kamnitimi talnimi pragovi. Na območju objektov se
struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in z rastjem.
Brežine se zatravijo in na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi
grmovnimi in drevesnimi vrstami. Obrežna zarast se čim bolj
ohrani, odstranjeno rastje pa se nadomesti z avtohtonimi vrstami drevja.
(9) Predvidene regulacije, premostitve in vodne ureditve
morajo biti izvedene pred gradnjo objektov, zaradi katerih se
ukrepi izvajajo, oziroma pred gradnjo načrtovane infrastrukture.
17. člen
(razsvetljava)
(1) Osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo se izvede na
območjih vseh spremljajočih objektov, razcepa, vseh izvennivojskih priključkov in krožnih križišč ter v pokritih vkopih.
(2) Napajanje cestne razsvetljave se izvede prek posameznih priključnih omaric ter nizkonapetostnih elektroenergetskih
priključkov.
(3) Za razsvetljavo se smejo uporabiti le svetilke, katerih
delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
18. člen
(presežki materiala in odvzemi)
(1) Presežek izkopanega zemeljskega materiala, ki ni
vgradljiv, bo znašal približno 2.560.000 m3. Uporabi se za gradnjo protihrupnih nasipov vzdolž hitre ceste, za zasutja vrtač
in rekultivacijo ter za druge ureditve v obcestnem prostoru
načrtovanih cest.
(2) Presežek izkopanega materiala in rodovitna zemlja se
lahko uporabita tudi za ureditve lokalnega in državnega pomena, ki niso na območju tega državnega prostorskega načrta, po
predpisih, ki urejajo odlaganje materiala.
(3) Zasip vrtač se izvaja le na območju načrtovanih cest
in tik ob njih, skladno s prikazi v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija s prikazom gospodarske
javne infrastrukture), na način, ki zagotavlja, da se obstoječe
odtočne razmere na teh in drugih območjih ne poslabšujejo.
(4) Za gradnjo načrtovanih objektov in ureditev je treba
odvzeti približno 2.650.000 m3 materiala iz stranskega odvzema.
19. člen
(pogoji za krajinskoarhitekturno oblikovanje)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske
arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske rešitve v zvezi
s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem v obcestnem prostoru in na ekoduktih ter rešitve
v zvezi z urejanjem vodotokov in oblikovanjem protihrupnih
ukrepov in varovalnih ograj.
(2) Oblikovanje reliefa:
– relief se na urbanih območjih prilagodi obstoječim in
načrtovanim ureditvam na stičnih območjih;
– na območjih odprte krajine se relief oblikuje v skladu z
naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim
oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi
relief, tako da se zagotovi čim naravnejši videz obcestnega
prostora. Ohranjajo se naravni lom skale, stabilne skalne samice in skalni žepi. Kjer se vkopne brežine stikajo s kulturno
krajino pridelovalnih teras, se berme navežejo na obstoječe
terase. Notranjost ramp na razcepu in priključkih se uredi z
zveznim oblikovanjem reliefa, tako da se območja nasipov
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razširijo do blagih nagibov, pri čemer se povzemajo valovite
linije obstoječega reliefa;
– vkopi ob načrtovanih cestah se oblikujejo tako, da bo
omogočena ozelenitev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim
bolj neporavnano s spreminjajočim se naklonom, ohranjenim
naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi žepi. Kjer zaradi
globine vkopa in geoloških oziroma geomehanskih razmer
ureditev zvezne brežine ni mogoča, se izvedejo berme, katerih potek ne sme biti geometrijsko pravilen in ne vzporeden
z niveleto in tlorisnim potekom roba ceste, ampak naj sledi
zgornjemu robu vkopa; posamezne brežine med bermami
se izvedejo neporavnano in s spremenljivimi nagibi. Niveletni
potek berm mora zagotavljati odvodnjo čiste meteorne vode
z izpustom na okoliški teren, in ne v meteorno kanalizacijo
ceste;
– posamične vrtače vzdolž trase se zasujejo s presežki
izkopanega zemeljskega materiala, pri tem pa se zagotavlja
valovito oblikovanje reliefa, ki se navezujejo na obstoječi
relief;
– opuščeni odseki občinskih cest, poljskih in gozdnih
poti, križišč ter površine po rušenju objektov se sanirajo z reliefnim preoblikovanjem glede na značilnosti okoliškega terena;
– protihrupni nasipi se oblikujejo kot nadvišanja vkopnih
brežin;
– območja razcepa, križišč in cestnih objektov se krajinsko oblikujejo, tako da se blažijo učinki tehničnih značilnosti
posega in da objekti niso vidno moteči pri pogledih s ceste in
z bivalnih območij. Na zunanjih straneh načrtovanih cest se
nasipi smiselno razširijo in navežejo na okoliški teren.
(3) Oblikovanje zasaditev:
– zarast se odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno;
med gradnjo poškodovana drevnina se sanira;
– zasaditve se izvajajo z uporabo avtohtonih in proti suši
odpornih vrst drevnine, v obvodnih prostorih pa hidrofilnih
vrst, tako da se zagotovi čim hitrejša ozelenitev. Z zasaditvami
se utrjujejo tla in zagotavlja vpetost ureditev v prostor, oblikuje
vozniku prijeten in pregleden obcestni prostor, zagotavljajo
se razgledi in zakrivanje vidno motečih posegov pogledom
z bivalnih območij ob načrtovanih cestah. Zasaditve se na
urbanih območjih in v bližini poselitve prilagajajo obstoječim
in načrtovanim ureditvam na bližnjih območjih, v odprti krajini
pa se upoštevajo obstoječi krajinski vzorec, vrstna sestava
in značilne oblike rastja (gozdni sestoji in gozdni robovi, obvodna zarast, obdelovalne površine). Na območjih kmetijskih
zemljišč se zasaditve izvajajo le v manjših skupinah in točkovno, predvsem na prečkanjih vodotokov; zasaditev linijskih
potez ob cesti ni dopustna;
– brežine vkopov in nasipov se zatravijo in zasadijo s
skupinami lesnatih rastlin. Na območjih, kjer potekajo trase
čez gozdna zemljišča, se oblikuje nov gozdni rob, brežine
pa se zasejejo tudi z mešanico travnega semena in semena
drevnine;
– zasaditve dreves so dopustne na oddaljenosti najmanj
7 m od roba cestišča. Na območjih skalnih žepov in ponekod
na novem gozdnem robu ter na brežinah se točkovno zasadijo
manjše skupine drevnine kot inicialna zarast;
– pri posekih gozdnega rastja se upošteva, da je smiselno ohranjati le sestoje v širini nad 40 m,
– pri zasaditvah ob varovalni in protihrupni ograji se
izvedejo tako, da je mogoč prost prehod, širok 1 m ob celotni
ograji vsaj z ene strani;
– zasaditve na počivališčih in oskrbnih postajah lahko
vključujejo tudi parkovne vrste drevnine. Pri zasaditvah se
zagotavljata preglednost in optično vodenje za voznike;
– vzdolž robov ekoduktov se gosto zasadijo hitro rastoče
in proti suši odporne grmovne in drevesne vrste z manjšim
koreninskim sistemom, osrednji del pa se zatravi in zasadi
z nizkimi grmovnicami, tako da se obojestransko oblikujejo
lijakasti dostopi na te objekte;
– zasutja vrtač s presežki izkopanega zemeljskega materiala se uredijo v skladu s prvotno rabo prostora, tako da
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površine zatravijo ali pogozdijo, ob upoštevanju dejanske rabe
sosednjih zemljišč;
– notranji deli krožnih križišč se zatravijo in zasadijo z
nizkorastočimi grmovnicami, na vstopih v Semič, Metliko in Črnomelj je dopustna postavitev skulptur ali posamičnih dreves;
– protihrupne ograje se čim bolj ozelenijo s plezalkami in
drevnino, tako da se zasaditve prilagodijo pomenu, oblikovanju
in rabi prostora na stiku za načrtovanimi ureditvami;
– zadrževalni bazeni se zasadijo s trstičjem in drugimi
vodnimi makrofiti;
– zasaditve se izvedejo takoj po končani gradnji, zagotovi
se njihovo ustrezno vzdrževanje;
– vse zasaditve se izvajajo skladno z načrtom krajinske
arhitekture in ugotovitvami projektantskega nadzora, ki se zagotovi med gradnjo na celotnem odseku.
(4) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki
se po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ne uporabljajo
več, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč.
20. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje prometnih površin
in cestnih objektov, oblikovanje ograj in razsvetljave)
(1) Premostitve, viadukti, nadvozi, podvozi, priključki,
križišča, cestna oprema, protihrupne in varovalne ograje se
oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v skladu
z urbano in krajinsko podobo prostora.
(2) Konstrukcije mostov, viaduktov in nadvozov se načrtujejo tako, da se zagotovijo čim enostavnejše oblike in čim večja
transparentnost objektov.
(3) Oblikovanje protihrupnih ograj se uskladi z značilnostmi arhitekturnih elementov okoliških objektov. Uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zeleno-sive barve. Zgornji rob protihrupne ograje se izvede zvezno, vzporedno z niveleto ceste.
(4) Varovalne ograje in ograje za preprečevanje dostopa
dvoživk na vozišče so sive barve.
(5) Oblikovanje drogov in svetilk cestne razsvetljave in
ograj na mostovih in viaduktih se izvede oblikovno enotno po
trasah posameznih povezovalnih cest in obvoznic, pri čemer
se zagotovi tudi smiselna medsebojna usklajenost oblikovanja
elementov cestne razsvetljave in ograj na mostovih, in viaduktih z elementi urbane opreme v naseljih, po katerih potekajo.
21. člen
(odstranitev objektov)
(1) Zaradi gradnje obvoznice Metlike se odstranijo naslednji objekti:
– O-1: pomožni objekt na parceli 1317/2, k. o. 1515 Metlika,
– O-2: stanovanjski objekt Mestni Log 12, na parceli
2300/47, k. o. 1515 Metlika,
– O-3: poslovna stavba Mestni Log 15, na parceli 2300/45,
k. o. 1515 Metlika,
– O-8: pomožni objekt na parceli 2226/4, k. o. 1515 Metlika,
– O-11: pomožni objekt na parceli 2122/1, k. o. 1515 Met
lika,
– O-12: pomožni objekt na parceli 1287, k. o. 1515 Met
lika,
– O-14: pomožni objekt na parceli 383, k. o. 1515 Metlika in
– O-15: pomožni objekt na parceli 2300/39, k. o. 1515 Met
lika.
(2) Zaradi gradnje hitre ceste se odstranijo naslednji
objekti:
– O-4: gospodarski objekt na parceli 1269, k. o. 1525 Črešnjevec,
– O-7: pomožni objekt na parceli 3423/1, k. o. 1523 Štrekljevec in
– O-9: pomožni objekt na parceli 1428/64, k. o. 1541 Loka.
(3) Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever se
odstranita naslednja objekta:
– O-5: pomožni objekt na parceli 571, k. o. 1535 Črnomelj in
– O-6: pomožni objekt na parceli 571, k. o. 1535 Črnomelj.
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22. člen

(ureditve na stičnih območjih načrtovanih ureditev
z ureditvami lokalnega pomena)
(1) Stična območja načrtovanih ureditev s stavbnimi zemljišči in z ureditvami lokalnega pomena so površine med
robom načrtovanih ureditev in mejo državnega prostorskega
načrta, ki mejijo na ureditve lokalnega pomena.
(2) Na stičnih območjih so dopustni objekti in ureditve:
– preoblikovanje reliefa, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med načrtovanimi ureditvami ter objekti in
ureditvami lokalnega pomena,
– poti, dostopi in dovozi ter parkirne površine in utrjene
površine brez neposrednih navezav na hitro cesto,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov: ograj, škarp
in opornih ter podpornih zidov, začasnih objektov, pomožnih infrastrukturnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme,
– zasaditev drevoredov ali druge vegetacije.
(3) Vse ureditve na območjih iz tega člena se izvedejo
z elementi, ki zagotavljajo, da se ne poslabšajo pogoji za
izvedbo in rabo prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom. S temi ureditvami morajo soglašati
upravljavci cest.
23. člen
(vzdrževanje objektov)
Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ter opravljanje
vzdrževalnih del v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje
objektov glede na zahtevnost gradnje.
24. člen
(mobilno komunikacijsko omrežje)
Gradnja mobilnega komunikacijskega omrežja s pripadajočo elektronsko komunikacijsko opremo (bazne postaje) je
dopustna, pri čemer pa antenski stolpi niso dopustni v krožnih
križiščih, na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemljiščih ter na
mestih, kjer bi bili ti objekti moteči v pogledih s turističnih točk in
iz naselij, kar se določi v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja za to omrežje. Prednostno se za namestitev naprav uporabljajo cestni objekti, tako da antenski stolp
ali drog nista potrebna. S postavitvijo teh objektov mora soglašati investitor, po končani gradnji ceste pa upravljavec ceste.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH
UREDITEV NANJE
25. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobru)
(1) Zaradi gradnje ureditev iz 4. člena te uredbe se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave javne
gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.
(2) Projektiranje in izvedba križanj oziroma vzporednih
potekov načrtovanih cest s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi objekti in napravami morata potekati v skladu
s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in
naprav, ki so med obveznimi prilogami državnega prostorskega
načrta.
(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi,
naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo
in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in
vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca
oziroma lastnika gospodarske javne infrastrukture.
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(4) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
26. člen
(križanja z železniško progo)
Križanja hitre ceste in obvoznice Metlike z železniško
progo Ljubljana–Metlika se izvedejo s podvozi.
27. člen
(vodovod)
(1) Spremljajoči objekti se priključijo na vodovodno
omrežje. Na počivališču s površinami za izločanje tovornih
vozil Poštni hrib in počivališču Brstovec s površinami za izločanje tovornih vozil se zagotovi oskrba s sanitarno vodo. Na
preostalih spremljajočih objektih se zagotovi oskrba s požarno
in sanitarno vodo.
(2) Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo,
in vsi dotrajani ali premalo zmogljivi cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z novimi cevovodi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.
28. člen
(kanalizacija)
(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s kanalizacijo se
zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi, tako da se cevovod
med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.
(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in
vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi.
Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.
(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim
niveletam kanalov.
(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da
se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.
29. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje pogonske centrale južnega portala predora Gorjanci se zgradi 20-kV-kablovod iz RTP Črnomelj.
(2) Oskrba spremljajočih objektov z električno energijo se zagotovi z zgradnjo kompaktnih transformatorskih postaj z močjo do 250 kVA, 20/04 kV in srednjenapetostnimi
20-kV-kablovodi z navezavo na obstoječe srednjenapetostno
elektroenergetsko omrežje.
(3) Oskrba pokritih vkopov in ekoduktov z električno energijo se zagotovi z gradnjo kompaktnih in jamborskih transformatorskih postaj moči do 50 kVA, 20/04 kV in srednjenapetostnimi
20-kV-kablovodi z navezavo na obstoječe srednjenapetostno
elektroenergetsko omrežje.
(4) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi
nadzemnimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se po
potrebi izvedejo mehanske ojačitve izolatorskih verig.
(5) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi
srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi elektroenergetskimi
vodi se izvedejo pokablitve nekaterih nadzemnih vodov ter
zaščite in prestavitve kablovodov.
(6) Najmanjša dopustna višina vodnikov nad najbližjim
delom cestnega telesa znaša 7 m pri najneugodnejših obtežnostnih razmerah.
(7) Načrtovane ureditve ne smejo poslabšati dostopnosti
do stojnih mest stebrov obstoječih daljnovodov.
(8) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična
stabilnost, se ne izvajajo.
(9) Pri gradnji se upoštevajo omejitve glede dosega gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se faznim vodnikom za
napetostni nivo 100 kV ne približajo na razdaljo manj kot 3 m.
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(10) Vsa dela na območju ozemljitev daljnovodnih stebrov, ki so položeni v globini 0,5 m in dolžini do 30 m od daljnovodnih stebrov, se izvajajo tako, da se ozemljitev ne poškoduje.
30. člen
(plinovod)
(1) Ob prestavitvi lokalne ceste LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh (C.1:1-2) na odseku ob hitri cesti Gradnik–Metlika
se umesti prestavitev trase plinovoda, ki je načrtovan z Uredbo
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za
oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10).
(2) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z
načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovodov prilagodijo
ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.
31. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Telekomunikacijski priključki spremljajočih objektov se
zagotovijo z gradnjo optičnih kablovodov in s priključitvijo na
obstoječe optično omrežje.
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s telekomunikacijskimi vodi se zagotovi ustrezna zaščita telekomunikacijskih
vodov, tako da se telekomunikacijski vodi med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškodujejo.
(3) Na območju izvennivojskega prečkanja železniške
proge v sklopu hitre ceste se na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim signalnovarnostnim telekomunikacijskim
omrežjem to omrežje ustrezno zaščiti.
(4) Vsi telekomunikacijski vodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, se nadomestijo z novimi. Novi telekomunikacijski vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah,
ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.
32. člen
(klic v sili)
(1) Na celotni trasi hitre ceste, vključno z območji spremljajočih objektov, se predvidi kabelska kanalizacija za sistem klica
v sili. Stebrički klica v sili se razporedijo na obeh straneh hitre
ceste v odstavnih nišah na medsebojni razdalji približno 1500 m.
(2) Izvede se večcevna kabelska kanalizacija zadostne
zmogljivosti za vzpostavitev klica v sili.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
33. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel – listi
št. 7.1 do 7.21 b), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne
točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom,
se po opravljenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po
namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA
OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
34. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so
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razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega
državnega prostorskega načrta. Investitor zagotovi ukrepe za
varstvo kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
na katerem načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave,
s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva. Investitor
zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, ki izhajajo
iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki
še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(5) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
35. člen
(ohranjanje narave)
(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih
ureditev.
(2) Načrtovane ureditve posegajo na:
– območja Natura 2000: SI3000046 Bela krajina,
SI3000062 Gradac, SI3000175 Kolpa, SI3000063 Metlika,
SI3000075 Lahinja;
– ekološko pomembna območja: 61400 Gorjanci,
64500 Krupa, 64700 Kolpa, 64800 Lahinja, 64900 Metlika;
– območja naravnih vrednot: Metlika – Obrh, Mestni Log,
Lahinja, Kolpa, Metlika – Sušica;
– območja naravnih vrednot – jam: Kambičkina jama.
(3) Relief in zasaditev se na območjih vkopov in nasipov
ter vodotokov oblikujeta tako, da so ureditve čim bolj vpete
v naravno okolje. Zasaditve in utrjevanje tal ter odprava poškodb rastja se izvedejo takoj po končanih delih. Po končani
gradnji se vse prizadete površine ob vodotokih in ob gozdu
renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnje zaraščanje z avtohtonimi, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojenimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami, zasaditve pa se po končani
gradnji redno vzdržujejo.
(4) Vodotoki se premostijo z objekti brez podpor v strugi.
Podpore se postavijo zunaj strug in brežin vodotokov, pod premostitvami se zagotovijo komunikacijski koridorji ob vodotokih
za prostoživeče živalske vrste.
(5) Posegi v vodotoke se izvedejo tako, da bo zagotovljena nemotena migracija rib in ohranjen obstoječi vodni režim.
Za utrjevanja brežin vodotokov se uporabljajo kamnite zložbe,
na njih in ob njih se dopusti razrast drevnine. Kjer koli je mogoče, se utrjevanje brežin izvede z vrbovimi prepleti. Obvodna
zarast se čim bolj ohrani. Po končani gradnji se vse prizadete
površine strug vodotokov renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnja vzpostavitev vodnih habitatov in prehodnosti
strug za ribe.
(6) Prehajanje divjadi čez hitro cesto se omogoči prek
cestnih objektov: A.1: 8-1 pokriti vkop, A.1: 3-1 podvoz, C.1: 3-4
podvoz, C.1: 5-2 most, C.1: 5-1 most, D.1: 8-1 ekodukt, D.2:
8-2 ekodukt, D.2: 8-1 pokriti vkop, D.2: 3-2 podvoz/podhod,
D.3: 5-1 most čez Lahinjo.
(7) Ekodukta se na obrobju zasadita z drevjem in opremita z varovalno ograjo, na osrednjem delu pa se zatravita
in zasadita z grmovnicami. Prehod po gozdni poti čez objekt
se uredi po skrajnem robu ekodukta in z označbami omeji na
lastnike okoliških zemljišč. Ob robu portala objekta se izvede
gosta zasaditev z drevesno-grmovno vegetacijo. Lahko se
postavijo tudi ograje, ki bodo varovale območje pred svetlobo
žarometov nad objektom.
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(8) Potek varovalne ograje, načrtovane obojestransko
ob hitri cesti, in njena višina, ki je najmanj 2,2 m in 1,5 m na
odseku od premostitve potoka Sušica do mejnega prehoda
Metlika, morata biti prilagojena razmeram na terenu in debelini
predvidene snežne odeje. Varovalna ograja se vkoplje v tla do
globine od 20 do 40 cm. Na odseku od Malin do Črnomlja se
vzdolž varovalne ograje namesti električni pastir z dodatnima
žicama, prva na višini 50 cm od tal in druga nad mrežo. Varovalna ograja se redno pregleduje in vzdržuje.
(9) Prehajanje dvoživk in malih sesalcev se omogoči
skozi prepuste pod cestiščem hitre ceste in pod cestiščem
povezovalne ceste Črnomelj jug. Na obeh straneh hitre ceste
na odseku Praproče–Metlika od km 7,3 + 50 do km 7,5 + 50 in
na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,9 + 00 do
km 13,2 + 00 ter na obeh straneh povezovalne ceste Črnomelj
jug na odseku od km 0,9 + 75 do km 2,3 + 00 se namestijo
ograje za usmerjanje dvoživk v prepuste. Če se med obratovanjem ugotovijo pogostejši povozi dvoživk, se usmerjevalne
ograje ustrezno podaljšajo.
(10) Za preprečitev prehajanja močvirske sklednice čez
obvoznico Metlike se v Mestnem Logu na vsaki strani ceste
na odseku od 1,8 + 00 do MMP Metlika namesti ograja, visoka
50 cm, brez odprtin. Ukrep velja med gradnjo in obratovanjem.
(11) Območja pod viadukti, ki se ob gradnji razgalijo, se
takoj po končanih delih zasadijo z avtohtono zarastjo, ki bo služila kot kritje živalim ob prehodu. Vsi prehodi za živali se redno
vzdržujejo. Območja pod mostovi, viadukti in podhodi v odprti
krajini niso namenjena za shranjevanje gradbene opreme in
strojev, kmetijskih strojev in drugih vozil, prav tako pod mostom,
viaduktom in podhodom ne smejo biti nameščene ograje ali
ovire, ki bi preprečevale prehod živali.
(12) Za osvetljevanje vozišč se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in
s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, da se povzroči čim
manjše svetlobno onesnaženje. Cestne svetilke se usmerijo
samo na cestišče, ne pa tudi v okoliške habitate.
(13) Pri izvajanju zemeljskih del in vsaj še tri leta po končanju gradbenih del se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih tujerodnih vrst steblik, grmovnic in dreves predvsem z
odstranitvijo delov takih rastlin in zemlje z deli rastlin z odvozom
na ustrezno odlagališče odpadkov. Za preprečitev vnosa invazivnih tujerodnih vrst se opravijo kalilni preizkusi zemljine, ki se
dovaža na gradbišče. Po končani gradnji se prepreči širjenje
invazivnih vrst rastlin z redno košnjo in odstranjevanjem rastlin.
(14) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se na območju državnega prostorskega
načrta izdela študija prehranjevalnih poti in prehranjevalnih
habitatov netopirjev, v kateri se določijo natančnejši omilitveni
ukrepi za ohranitev populacij netopirjev. Vsaj še tri leta po koncu gradbenih del se izvaja spremljanje stanja in vpliva ceste
na migracijske poti in prehranjevalne prostore netopirjev. Na
podlagi ugotovitev se po potrebi izvedejo dodatni ukrepi.
(15) Dela v vodotokih se opravijo po načelih sonaravnega
urejanja voda, dno se oblikuje neporavnano z vmesnimi prostori med posameznimi skalami, podobno, kot je to v naravi, za
stabilizacijo dna se prednostno uporabijo leseni talni pragovi.
Brežine se oblikujejo razgibano, s čim manj betona, zasadijo
se z avtohtono obvodno zarastjo.
(16) Ob nepredvidenem odprtju jame se obvesti območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki
bo jamo pregledala in dala navodila za ustrezno zavarovanje
oziroma sanacijo podzemnega habitata.
(17) Vsaj sedem dni pred začetkom gradbenih del v vodi
ali ob njej se pristojni izvajalec ribiškega upravljanja obvesti o
začetku gradnje.
(18) Za zagotavljanje varstva vidre je treba v nočnem
času gradbeno mehanizacijo puščati najmanj 500 m stran od
vodotoka Lahinja.
(19) Na navezavi povezovalne ceste Maline–Dole na
glavno cesto v Dolah se lipa in kapelica ohranita, posegi pa
se izvedejo tako, da ne bo prišlo do poškodb, ki bi ju ogrozile.
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(20) Posegi v naravo se izvajajo v skladu s časovno dinamiko, določeno v šestem odstavku 45. člen te uredbe.
(21) Za zagotavljanje varstva narave se smiselno uporabljajo tudi 36., 37., 38. in 45. člen te uredbe, ki urejajo varovanje
kmetijskih zemljišč in tal, gozdnih zemljišč, varstvo voda in
organizacijo gradbišča.
36. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč in varstvo tal)
(1) Zagotovijo se najmanjši mogoči posegi na kmetijske
površine.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do
sosednjih kmetijskih zemljišč.
(3) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb
tal čim manjši, da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Začasna odlagališča
materiala se ne urejajo na kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom.
(4) Zagotovi se nemoteno delovanje hidromelioracijskega
sistema Mestni Log–Metlika in namakalnega sistema Čurile
med gradnjo in po končani gradnji.
(5) Med gradnjo razgaljene površine se zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nenadzorovani prevozi po
kmetijskih zemljiščih in upoštevajo drugi zaščitni ukrepi za
preprečevanje poškodb in onesnaženja sosednjih zemljišč.
(6) Ves rodovitni del tal, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za rekultivacijo, predvsem pa
ponovni vgradnji v kmetijske površine in za izboljšavo manj
kakovostnih kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev,
vse ob predhodni uskladitvi z lokalnimi skupnostmi. Zagotovita
se ločeno odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in nerodovitnih
slojev tal. Rodovitni del tal se odstrani in odloži tako in za toliko
časa, da ne pride do mešanja horizontov in da se ohranita
njegova rodovitnost in količina.
(7) V zemeljske nasipe in voziščno konstrukcijo se ne
vgrajuje material, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile
snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in s tem podzemno vodo.
37. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Posegi v gozd se izvedejo tako, da bo na gozdnem
rastju in tleh povzročena čim manjša škoda.
(2) Prekinjene gozdne ceste in poti se primerno povežejo,
tako da se povrne dostopnost gozdov, kot je bila zagotovljena
pred posegom. Po izvedbi posega in med gradnjo se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih zemljišč.
(3) Na odsekih, kjer trase načrtovanih cest potekajo skozi
gozdove, se vzpostavijo novi gozdni robovi in na širšem obcestnem prostoru ponovno vzpostavi gozd.
(4) Pri ureditvah obvoznice Metlike se v varovalne gozdove posega v najmanjšem mogočem obsegu. Vsakršna odstranitev dreves ali delov gozda se po koncu gradnje sanira,
tako da se oblikuje nov gozdni rob z drevesnimi in grmovnimi
vrstami, ki se sadijo v ustrezno pripravljena tla. Na območju
premostitve Obrha C.1/1:5-1 se zagotovita stabilnost in obraslost brežin z zasaditvijo avtohtone drevesne vegetacije.
(5) Gozdni rob se oblikuje plastovito z uporabo vseh
slojev zarasti in razgibano v vzdolžni smeri. Pri zasaditvah
se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste, predvsem
potencialno rastje. Za odseke, na katerih trase načrtovanih
ceste potekajo skozi obsežnejše sklenjene gozdne sestoje, se
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
izdela podrobnejši načrt zasaditev za sanacijo in stabilizacijo
gozdnega roba.
(6) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev
se upoštevajo tudi naslednji pogoji:
– v neposredni bližini posegov se v največji možni meri
ohrani obstoječa gozdna zarast;
– gradbišče se omeji na širino cestnega telesa in spremljajočih ureditev, tako da se ob gradnji odstrani in poškoduje
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čim manj obstoječe drevnine, preprečita se vsako nepotrebno
zasipanje in odstranjevanje podrasti;
– odpadki in presežki izkopanega materiala se ne odlagajo v gozd zunaj površin, ki so določene s tem državnim
prostorskim načrtom;
– sečnje gozda se izvedejo strokovno po odobritvi pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije;
– po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe
na gozdnem drevju, gozdnih cestah in poteh, iz gozda pa se
odstrani ves neporabljen material;
– prvih pet let po končani gradnji se izvaja redno čiščenje
invazivnih vrst rastlin (steblik in drevnine).
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39. člen
(vodovarstvena območja)
(1) Trasa hitre ceste prečka vodovarstveno območje Gornji Suhor, trasa obvoznice Metlike vodovarstveno območje
Obrh.
(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se ceste in promet
uredijo tako, da se upoštevajo pogoji v skladu s predpisi, ki
urejajo ta vodovarstvena območja.
(3) Posegi se izvedejo tako, da se ne poslabša stanje
podzemne vode.
40. člen

38. člen

(varstvo pred požarom)

(varstvo voda)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi
posegov v bližini elektroenergetskih objektov in naprav se
upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.
(2) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano
kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.

(1) Zaradi izvajanja ureditev, načrtovanih s to uredbo, se
kakovost vode in vodni režim, vključno z režimom odtoka visokih voda, ne smeta poslabšati. Prav tako ne sme biti ogrožena
stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč.
(2) Premostitve vodotokov se zgradijo tako, da bodo premostile struge v celoti in ne bodo povzročale lokalnih zožitev
v strugi vodotoka, in na način, da ne bo zmanjšana vzdolžna
prehodnost vodotoka za vodne organizme.
(3) Regulacije morajo biti načrtovane tako, da se prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšala. Uredijo
se odprti sonaravni profili in protierozijsko zavarovanje. Vse
ureditve strug potokov morajo biti skladne z zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke, zato je treba
pri zavarovalnih ukrepih v čim večji možni meri uporabljati
naravne materiale ter brežine in dno urediti razgibano in tako,
da se stanje vodnih habitatov ne bo poslabšalo.
(4) Odvodnjavanje cestišč se uredi tako, da se v struge
vodotokov in v ponikalnice spušča le čista oziroma ustrezno
prečiščena padavinska voda, ki ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi. Na sistem odvodnjavanja se ne priključi noben iztok
komunalne ali druge onesnažene (tehnološke) vode.
(5) Iztočni objekti za odvajanje očiščenih padavinskih odpadnih vod ne smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo
biti oblikovani v naklonu brežine. Izvedejo se s koto dna iztoka
na spodnjem delu brežine. Zagotovi se protierozijska zaščita
struge vodotoka na območju izpustov.
(6) Pri načrtovanju potekov infrastrukturnih vodov pod
vodotokom se zagotovi taka globina zaščitne cevi voda, da
se onemogočijo poškodbe zaradi delovanja voda, korito pa se
protierozijsko zavaruje.
(7) Ureditve na priobalnem zemljišču se načrtujejo tako,
da izvajalcu javne službe omogočajo prehod vzdolž vodotoka
za izvedbo vzdrževalnih in drugih del.
(8) Na odsekih, na katerih trase načrtovanih cest ali
infrastrukturnih vodov potekajo vzporedno z vodotokom po priobalnem zemljišču, se izvedejo ukrepi, s katerimi se zagotovi,
da se ne poslabša stabilnost brežin vodotokov.
(9) Brežine vkopov in nasipov ter druge površine, na katerih bodo tla zaradi gradnje uničena ali poškodovana, se utrdijo
in protierozijsko zaščitijo.
(10) Izvajalci in vzdrževalci hitre ceste, povezovalnih cest
in obvoznic morajo imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob morebitnem razlitju onesnaževal (gorivo,
olje in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ločeno za čas
gradnje in čas obratovanja načrtovanih cest. Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni
nezgodi, načrtovane ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih
snovi v podzemno vodo, ukrepe za odstranitev sedimenta in
izbor mesta za odlaganje onesnaženega sedimenta.
(11) Ob začetku izvajanja gradbenih del se o tem obvesti
izvajalec javne službe urejanja voda. Na vodovarstvenem območju se ob začetku izvajanja gradbenih del obvesti izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo.
(12) Za zagotavljanje varstva voda se smiselno uporabljata tudi 36. in 45. člen te uredbe, ki urejata varovanje kmetijskih
zemljišč in tal ter organizacijo gradbišča.

41. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo se preprečuje prašenje z odkritih delov trase
in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje odkritih delov cestišča
ob suhem in vetrovnem vremenu. Preprečujeta se nenadzorovan raznos materiala z gradbišča in prašenje z odkritih delov
trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala
in gradbišč. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki
tovor prekriva in zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z območja
gradnje na javne prometne površine.
42. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi napovedi prometa za 20-letno obdobje se,
upoštevajoč dinamiko in etapnost gradnje, izvedejo naslednji
ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:
– C.1: PHO-1 – Bočka 5: absorpcijska protihrupna ograja
višine 1,5 m ob hitri cesti med km 8,2 + 90 in km 8,5 + 00,
levo od ceste; C.1: PHO-2 – naselje Križevska vas: visokoabsorpcijska protihrupna ograja višine 2,5 m ob hitri cesti
med km 10,8 + 39 in km 0,1 + 13 rampe B priključka Metlika
jug, desno od ceste;
– C.1: PHO-3 – naselje Nad Sušico v Metliki: visokoabsorpcijska protihrupna ograja višine 2,5 m ob hitri cesti
med km 10,8 + 48 in km 11,1 + 78, levo od ceste;
– D2: PHN-1 – ureditveno območje Vražji kamen: nadvišanje vkopne brežine na minimalno 3,5 m od nivelete hitre
ceste ob hitri cesti na odseku od km 9,3 + 28 (ekodukt Gadne)
do km 9,5 + 07, desno od ceste;
– D2: PHN-3 – ureditveno območje Vražji kamen: nadvišanje vkopnih brežin na minimalno 3,5 m od nivelete hitre
ceste ob hitri cesti na odseku od km 9,8 + 50 do km 10,2 + 50,
desno od ceste;
– D3: PHN-1 – naselje Dolenja vas pri Črnomlju: nadvišanje vkopnih brežin na minimalno 4,0 m od nivelete hitre ceste
ob hitri cesti na odseku od km 12,8 + 00 do km 12,9 + 00, levo
od ceste;
– D.3: PHO-2 – Ločka cesta 67, Črnomelj: parcelna protihrupna ograja višine 2,0 m na odseku od km 0,0 + 00 do
km 0,0 + 50 prestavitve ceste Črnomelj–Dolenci. Postavitev
protihrupne ograje se prilagodi preurejenemu dostopu do
objekta in lokalne ceste.
(2) Protihrupne ograje in nasipi se oblikujejo v skladu z
20. členom te uredbe.
(3) Obrabnozaporna asfaltna plast na celotni trasi hitre
ceste in obvoznice Metlike ter povezovalnih cest Črnomelj sever in Črnomelj jug se izvede kot delno absorpcijska prevleka.
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(4) Na mostu čez Lahinjo (objekt D.3.5-1) se predvidi
izvedba tihih dilatacij.
(5) Predvidi se preveritev potrebe za izvedbo pasivne protihrupne zaščite prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjske
objekte Cesta bratstva in enotnosti 91, parc. št. 4595, Cesta
bratstva in enotnosti 95, parc. št. 2300/21, in dva objekta na
naslovu Cesta bratstva in enotnosti 130, parc. št. 4010/174, vse
k. o. 1515 Metlika. Potreben obseg pasivnih ukrepov se določi
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Investitor ob gradnji cest zagotovi izvedbo zaščitnih
ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi napovedi prometa za 10- oziroma 20-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa,
ter v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih. Pri tem
se upoštevajo predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni
monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje.
(7) Izvajalec zagotovi izvedbo ustreznih ukrepov pred
hrupom med gradnjo, zagotovi monitoring hrupa med gradnjo
in ukrepa ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za
čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih potekajo glavni prevozi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
43. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski
načrt, je mogoče izvajati v več etapah, ki pomenijo funkcionalno
zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:
– posamezni deli načrtovanih cest z ureditvijo obcestnega
prostora,
– prestavitve, zaščita, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so
potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu
z ugotovitvami monitoringa.
(2) Etapnost in faznost se natančneje določita s študijo
izvedbe projekta.
(3) Če se načrtovana gradnja izvaja v etapah oziroma
fazah, se zagotovi takšna funkcionalnost cestnega omrežja,
s katero bodo obstoječe in rekonstruirane ali novozgrajene
ceste zagotavljale primerno stopnjo prometnih uslug do zgraditve vseh ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim
načrtom.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
44. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med
gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem
državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa okoljsko poročilo in se podrobneje določijo v poročilu o vplivih na
okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to
mogoče, se monitoring prilagodi ter uskladi z drugimi državnimi
in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin
okolja se zagotovi vsaj toliko točk, da se pridobi utemeljena
informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje
podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora
poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Zavezanec za izvedbo dodatnih zaščitnih ukrepov
med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa
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upravljavec ceste. Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih je mogoče izvesti na območju tega državnega prostorskega načrta
na podlagi ugotovitev monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ukrepi, v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(4) Podatki monitoringa so tudi del sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Investitor zagotovi nadzor nad izvajanjem posegov,
ki se izvajajo na podlagi tega državnega prostorskega načrta.
45. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Za začasne prometne in gradbene površine ter za
začasna odlagališča materiala se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine.
(2) Gradbiščni objekti, izkopani material, skladišča materiala, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila ter druge ureditve v sklopu gradbišča se
uredijo na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih
ali območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za
ohranjanje narave, kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim
potencialom ter na vodnih in priobalnih zemljiščih. Po končani
gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.
(3) Panji in drug material, ki bi nastali pri gradnji, se odložijo na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala
in se ne odlagajo v gozd, struge in na priobalna zemljišča
vodotokov ter na območja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave.
(4) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno z
načrtom poteka prometa ter prevoznih poti med gradnjo, ki jih
ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta.
Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se
čim bolj izvajata po obstoječi infrastrukturi. Trase prevoznih poti
se izberejo tako, da ne prečkajo objektov in območij kulturne
dediščine in da so zunaj naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov ter da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno
okolje in obstoječe ureditve. Onesnaženje cest med gradnjo se
prepreči oziroma se ceste sproti čistijo.
(5) Vgradni izkopani material se čim bolj uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na območju državnega prostorskega načrta.
(6) Čas izvajanja gradbenih del:
– sečnja drevja in posek rastja na celotni trasi naj se
opravita zunaj vegetacijske sezone, zaradi gnezdenja ptic in
netopirjev pa nikakor ne med 1. aprilom in 30. avgustom;
– za zmanjšanje negativnih vplivov svetlobnega onesnaževanja na netopirje se na povezovalni cesti Črnomelj jug od
km 0,6 + 00 do km 1,0 + 00, na hitri cesti na odseku Črnomelj
sever–Črnomelj jug od km 12,9 + 00 do km 13,2 + 00, na obvoznici Metlike na območjih premostitev potoka Obrh vključno z
območjem po 50 m gorvodno in dolvodno od vsake premostitve
gradbena dela opravijo v dnevnem času in v obdobju med
15. septembrom in 15. aprilom;
– gradbena dela se na območjih kmetijskih zemljišč opravljajo predvsem pred setvijo in po spravilu pridelkov;
– neposredni posegi na območju strug vodotokov Sušica,
Metliški Obrh (Obrh) in Lahinja oziroma gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo
samo zunaj drstne dobe rib in v koordinaciji s pristojno ribiško
družino, in sicer:
a. na območju vodotoka Sušica se posegi ne izvajajo med
drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 3. in 30. 6. tekočega
leta;
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b. na območju vodotoka Obrh se posegi ne izvajajo
med drstenjem postrvjih ribjih vrst med 1. 10. tekočega leta
in 28. 2. prihodnjega leta ter med drstenjem nepostrvjih ribjih
vrst med 1. 5. in 30. 6. tekočega leta;
c. na območju vodotoka Lahinja se posegi ne izvajajo
med drstenjem postrvjih ribjih vrst med 1. 10. tekočega leta
in 28. 2. prihodnjega leta ter med drstenjem nepostrvjih ribjih
vrst med 1. 2. in 30. 6. tekočega leta;
– zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribiško družino.
Če se ribje vrste v vodotokih začnejo drstiti pozneje od začetka zakonsko predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka drsti;
– intenzivna gradbena dela se zaradi negativnih vplivov
na vidro na povezovalni cesti Črnomelj jug od km 0,5 + 50 do
km 1,0 + 50 in na hitri cesti na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,8 + 50 do km 13,2 + 50 ne izvajajo ponoči.
(7) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se
zmanjša na najmanjšo mogočo mero, površine za potrebe
gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj
gozda.
(8) Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijskim delovanjem voda.
(9) Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se
uporabljajo na gradbišču.
(10) Med gradnjo se preprečijo kakršna koli onesnaženja
vodotokov in neposredni posegi v struge vodotokov z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, prav tako ne sme priti do
razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo ter do spiranja
zemlje, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih
škodljivih in strupenih snovi v vodo. Pranje gradbenih strojev
z vodo iz vodotokov ni dovoljeno.
(11) Če bo oskrba prevoznih sredstev in drugih naprav
potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, se te uredijo tako, da ni mogoče odtekanje
nevarnih snovi, odpadne ali izcedne vode v tla. Ploščad za
pretakanje goriva in pranje vozil oziroma gradbenih strojev
mora biti izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva oziroma vode za
pranje.
(12) Med intenzivnimi gradbenimi deli se ob morebitni
ugotovljeni prekomerni obremenitvi okolja s hrupom in z delci
PM10 ob gradbiščnih platojih in dovoznih poteh postavijo začasne varovalne ograje. Protiprašni in protihrupni ukrepi med
gradnjo morajo biti podrobno opredeljeni v projektu organizacije gradbišča v projektu za izvedbo.
46. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Investitor pred začetkom del pravočasno obvesti
upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra, skupaj z njimi evidentira obstoječe objekte
in naprave ter uskladi vse posege na območju objektov in
naprav ter v njihove varovalne pasove.
(2) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, investitor in izvajalci med gradnjo in po njej zagotovijo
tudi upoštevanje naslednjih pogojev:
– ceste in poti za morebitne obvoze ali prevoze med
gradnjo se pred začetkom del ustrezno uredijo, po dokončanju
načrtovanih ureditev pa sanirajo morebitne poškodbe,
– objekti in infrastrukturni vodi ter naprave se med gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa obnovijo oziroma sanirajo, če se med gradnjo poškodujejo zaradi izvajanja
del,
– med gradnjo se zagotovijo komunalna, energetska in
telekomunikacijska oskrba objektov s pomočjo obstoječih ali
začasnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– med gradnjo se ob prestavitvah in drugih ureditvah
infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma
obratovanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra,
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– ob morebitni nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev.
(3) Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:
– zagotoviti nadomestitev dostopov do zemljišč in objektov, prekinjenih zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,
– promet na obstoječih cestah in poteh med gradnjo
organizirati tako, da ni zastojev, ob morebitnem oviranju prometa pa za delne zapore pridobiti dovoljenje upravljavcev cest
oziroma pristojnih služb,
– omogočiti vzdrževalna in druga dela na priobalnem zemljišču oziroma v varovalnem pasu načrtovanih cest izvajalcu
javne službe vzdrževanja vodotokov,
– vzdrževati protihrupne bariere in varovalne ograje,
– vzdrževati vse vodne ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor s posebnim poudarkom na vzdrževanju zasaditev na vkopnih in nasipnih brežinah do takrat, ko bosta zagotovljena stabilnost in spontan
razvoj površinskega pokrova,
– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice,
ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
47. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih ali geoloških ali
geomehanskih ali hidroloških in drugih razmer ali na podlagi
monitoringa pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika
in upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike ter omogočajo
racionalnejšo rabo prostora.
(2) Znotraj območja državnega prostorskega načrta iz
4. člena te uredbe je dopustna izvedba navezav lokalnega
cestnega omrežja za navezovanje prihodnjih stanovanjskih
območij in gospodarskih con na obvoznici Metlike in Semiča
in na vse povezovalne ceste ter dostopno cesto PSC Vrtača,
vse ob soglasju upravljavca.
(3) Dopustna je graditev objektov (stavb, gradbenoinženirskih, pomožnih in drugih objektov) na površini, na kateri
bo odstranjen objekt O-3: poslovna stavba Mestni Log 15, na
parceli 2300/45, k. o. 1515 Metlika, in na stičnem območju
do meje območja državnega prostorskega načrta, na katerih
s to uredbo niso načrtovane ureditve cest, vse ob soglasju
upravljavca.
(4) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjih odstavkov ne smejo bistveno spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja,
če gre za odstopanja, ki vplivajo na prostorske značilnosti, pa
jih mora potrditi tudi odgovorni prostorski načrtovalec.
XI. NADZOR
48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
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XII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev ali njenih posameznih etap, določenih v 43. členu te uredbe, so na območju
državnega prostorskega načrta dovoljeni:
– vzdrževanje objektov iz 21. člena te uredbe,
– vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra,
– izvajanje kmetijskih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih,
vključno z izvajanjem agrarnih operacij,
– gospodarjenje z gozdovi,
– izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda,
– izvajanja ribiškega upravljanja in
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(2) Do gradnje hitre ceste se na območju Štrekljevca
lahko zgradi začasna nivojska navezava obstoječe makadamske ceste na novo cesto, ki se zgradi na trasi načrtovane hitre
ceste.
(3) Do začetka gradnje objektov in ureditev, načrtovanih
z državnim prostorskim načrtom, je dopustna gradnja gozdnih
cest in poljskih poti.
(4) Posegi, navedeni v prejšnjih odstavkih, so dopustni,
če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo
ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, in če
z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci prostorskih
ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
50. člen
(državni prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste
A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
(Uradni list RS, št. 102/12) na območjih:
a) priključka Maline zaradi preureditve priključka na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih občinah:
– k. o. 1502 Dole: 1156/4, 1157/1, 1157/16, 1157/17,
1157/18, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26, 1157/27,
1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/33,
1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38, 1157/42,
1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/47, 1157/48, 1157/49,
1157/50, 1157/51, 1157/52, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 2901/1,
2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/2, 2922/1, 2922/2,
5469/15;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3376, 3381/3, 3381/4, 3381/5,
3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3,
3387, 3388, 3400, 3405, 3406, 3407/1, 3408, 3410, 3411,
3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1,
3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3438/2, 3438/3,
3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467, 3469/1,
3469/2, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5469/20, 5469/21, 5469/8,
5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3;
b) povezovalne ceste Maline–Jugorje in zasutij ob trasi,
kjer se z državnim prostorskim načrtom ne načrtujejo nobene
prostorske ureditve, prostor pa se ureja skladno s prostorskimi
izvedbenimi pogoji, ki v OPN Metlika veljajo za območja kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za območja prometne infrastrukture
na parcelah in delih parcel v katastrskih občinah:
– k. o. 1502 Dole: 1220, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464,
1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476,
1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497,
1530, 1533, 1537, 1556, 1558, 1559, 1566, 1569, 1570, 1613,
1617, 1887, 1890, 2332, 2333, 2334, 2626, 2627, 2628, 2633,
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2634, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644,
2897, 2899, 2925, 2935, 2967, *60, *87, 1221/2, 1491/1,
1492/2, 1502/1, 1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14,
1502/15, 1502/16, 1502/17, 1502/2, 1502/3, 1502/8, 1507/7,
1532/2, 1534/10, 1534/11, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1535/1,
1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2,
1536/3, 1536/4, 1536/5, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1572/2,
1616/1, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2629/1, 2629/2,
2630/1, 2630/2, 2945/1, 2987/1, 2987/3, 5538/2;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3378/1, 3378/2, 3379/3, 3379/4,
3381/3, 3381/5, 3381/6, 3382/1, 3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385,
5469/19, 5469/21.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za
oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10), na odseku pred
priključkom Metlika sever zaradi umestitve plinovoda ob prestavitev lokalne ceste C1:1-2 na območju parcel oziroma delov
parcel v katastrskih občinah:
– k. o. 1506 Lokvice: 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/2,
2078/1, 2078/2, 2207, 2208, 2209, 2210, 2214, 2215, 2216,
2217, 2218/1, 2218/2, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225/1, 2225/2,
2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,
2233, 2234, 2235, 2236, 5048/1;
– k. o. 1515 Metlika: 3615, 3616, 3617, 3650/1, 3650/2,
3653, 3654, 3656, 3659, 3660, 4063, 4063/1, 4189/1, 4954,
4967, 626, 635, 638/2, 638/3, 639, 641.
51. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje,
da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Občina Semič:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Semič
(Uradni list RS, št. 60/13, 35/14, 53/14, 105/15 in 52/16);
b) Občina Metlika:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 31/13),
– Odlok o zazidalnem načrtu Bočka, Metlika (Uradni list
RS, št. 2/97, 48/09 in 112/13),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Mestni Log v Metliki« (Uradni list RS, št. 9/09);
c) Občina Črnomelj:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11, 10/13, 8/16, 35/16 in
49/16),
– Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj
(Uradni list RS, št. 81/03),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
(Uradni list RS, št. 52/10).
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2016-2550-0074
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na predlog ministra za
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Manili, v Republiki
Filipini

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
I
Felix R. Ang se imenuje za častnega konzula Republike
Slovenije v Manili, v Republiki Filipini.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o znižanju ranga Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
I
Rang Generalnega Konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini, ki ga vodi častni generalni konzul, se
zniža v Konzulat Republike Slovenije v Manili, v Republiki
Filipini, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata ostaja nespremenjeno.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-1/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-1811-0029
Vlada Republike Slovenije

Št. 50101-11/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-1811-0028

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3375.

3376.

Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Manili, v Republiki
Filipini

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,

Sklep o spremembah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2017

Na podlagi tretjega odstavka 142. 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 četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela
dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in
37/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2017
1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 39/17) se v področju 3. UPRAVIČENCI S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN
PREHRANE črtata naslednja upravičenca:
»
IME OZIROMA NAZIV
DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI TRBOVLJE
KINOLOŠKO DRUŠTVO PORTOROŽ
»

DAVČNA ŠTEVILKA
26682095
91368294

«.

V področju 5.1. POLITIČNE STRANKE se podatki naslednjega upravičenca:

IME OZIROMA NAZIV
LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
»

NASLOV SEDEŽA
OPEKARNA 017, 1420 TRBOVLJE
OBALA 16, 6320 PORTOROŽ

NASLOV SEDEŽA
DAVČNA ŠTEVILKA
BISTRIŠKA CESTA 010 A, ŠMARCA, 1241 KAMNIK 33101515

«

nadomestijo s podatki:

IME OZIROMA NAZIV
LISTA MARJANA ŠARCA

NASLOV SEDEŽA
BISTRIŠKA CESTA 10 A, ŠMARCA, 1241 KAMNIK

DAVČNA ŠTEVILKA
33101515

«.
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Področje 6.3. DRUŠTVA IN ZVEZE se dopolni z naslednjim upravičencem:

IME OZIROMA NAZIV
KINOLOŠKO DRUŠTVO PORTOROŽ
»

Št.

NASLOV SEDEŽA
OBALA 16, 6320 PORTOROŽ

DAVČNA ŠTEVILKA
91368294

V področju 10.3. UPRAVIČENCI S PODROČJA MLADINSKEGA DELA se podatki naslednjega upravičenca:

«.

IME OZIROMA NAZIV
NASLOV SEDEŽA
DAVČNA ŠTEVILKA
DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO VOŠNJAKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA 43366902
»

«

nadomestijo s podatki:

IME OZIROMA NAZIV
NASLOV SEDEŽA
DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1,
1000 LJUBLJANA

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-24/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-1611-0093
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3377.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17)
in pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin in ustanoviteljskega deleža št. 022/17-14 z dne 28. 7. 2017 je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 103/13), se črta
tretji odstavek 1. člena.
2. člen
V 5. členu se spremeni štiriinštirideseta alineja, tako da
se glasi:
»– M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;«.
Petinsedemdesta alineja se spremeni, tako da se glasi:
»– S/94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij;«.
3. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

DAVČNA ŠTEVILKA
43366902
«.

»(4) V primeru razrešitve generalnemu direktorju pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu generalnega direktorja preneha z dnem razrešitve.«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se enajsta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima,«.
5. člen
V 26. členu se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega
razmerja,«.
Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta alineja.
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod upravlja naslednje premoženje:
– parc. št. 30/2 (ID 3453236),
– parc. št. 36/1 (ID 4125357) in
– parc. št. 36/26 (ID 2949057),
vse k. o. 1721 – GRADIŠČE, v naravi poslovna stavba in
dvorišče.
(2) Zavod ne upravlja telefonske centrale v III. podzemni etaži in snemalne opreme v prostoru za snemanja za
Gallusovo dvorano.
(3) Premoženje iz prvega odstavka tega člena je last
Republike Slovenije.«.
7. člen
V 38. členu se črta druga alineja. Dosedanje tretja do
osma alineja postanejo druga do sedma alineja.
8. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje
zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.«.
9. člen
Generalni direktor zagotovi vpis sprememb tega sklepa
v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
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10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-12/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-3340-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3378.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke

Na podlagi 180. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 17/14) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS,
št. 115/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem
besedilu: agencija) kot neodvisni regulatorni organ, pristojen
za zdravila in medicinske pripomočke na področju humane in
veterinarske medicine, ter za opravljanje nalog na področju
krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv
in celic, namenjenih za zdravljenje, proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami skupin II in III ter lekarniške dejavnosti,
zato da se zagotovi varovanje javnega zdravja.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06)« nadomesti z besedilom »zakonu,
ki ureja zdravila«.
3. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sedež agencije je v Ljubljani.«.
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija opravlja:
– naloge, kot jih določa zakon, ki ureja zdravila;
– naloge pristojnega organa na področju medicinskih
pripomočkov;
– naloge na področju krvi in krvnih pripravkov, kakovosti
in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje;
– naloge na področju proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III;
– naloge, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost;
– naloge nacionalnega centra za farmakovigilanco;
– naloge nacionalnega farmakopejskega organa na področju Evropske farmakopeje in Slovenskega nacionalnega
dodatka k Evropski farmakopeji;

Uradni list Republike Slovenije
– znanstveno in raziskovalno dejavnost;
– izobraževanje s področij, ki so v njeni pristojnosti;
– naloge, ki so v drugih zakonih opredeljene kot naloge
agencije.«.
5. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08):
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
J 58.110
Izdajanje knjig,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja
in tehnologije,
M 73.1
Oglaševanje,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 91.012 Dejavnost arhivov,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.«.
6. člen
V 9. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,«.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02)« nadomesti z besedilom
»zakona, ki ureja javne agencije«.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ima najmanj izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri, pridobljene po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,«.
9. člen
V prvem odstavku 19. člena:
– se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– organizira in vodi poslovanje agencije ter delo vseh
javnih uslužbencev agencije in zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo z agencijo, ter v zvezi s tem izdaja notranje akte,«;
– se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– vodi politiko kakovosti in v okviru sistema vodenja
zagotavlja učinkovit proces stalnih izboljšav,«;
– se v dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja,
beseda »upravne« nadomesti z besedo »pravne«;
– se dosedanje četrta do dvanajsta alineja postanejo peta
do trinajsta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu
z zakonom, tem sklepom ter splošnimi in notranjimi akti. Pri
svojem delu mora varovati njene poslovne skrivnosti.«.
10. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
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»22.a člen
(notranji akti agencije)
Notranji akti agencije so akti, ki jih izdaja direktor in katerih
vsebina se nanaša na organizacijo dela, vodenje in poslovanje
agencije.«.

Na podlagi četrtega odstavka 93. člena in petega odstavka 95. člena in za izvrševanje 93. člena in 95. člena Zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance

12. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »111. členu
Zakona o zdravilih« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja
zdravila«.

PRAVILNIK
o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
in komercialni prevoz

13. člen
V drugem odstavku 33. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Pred objavo se iz poročila izločijo osebni podatki in
podatki, ki so poslovna skrivnost, ter drugi podatki v skladu
s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.«.
14. člen
V prvem odstavku 34. člena se črta drugi stavek.
V drugem odstavku se besedilo »Zakonom o javnih agencijah« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja javne agencije,«.
15. člen
Naslov 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(varovanje zaupnih podatkov)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glede varovanja zaupnih podatkov se za agencijo
uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za državno upravo,
ter predpisi o zdravilih, medicinskih pripomočkih, krvi in krvnih
pripravkih, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami skupin II in III ter o lekarniški dejavnosti.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Direktor z notranjim aktom določi, kateri podatki so
zaupni, ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.«.
16. člen
V drugem odstavku 36. člena se besedilo »Zakona o
javnih agencijah« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja
javne agencije,«.
17. člen
V 37. členu se besedilo »Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02)« nadomesti z besedilom »zakona, ki
ureja delovna razmerja«.
18. člen
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »drugim odstavkom 48. člena Zakona o javnih agencijah« nadomesti z
besedilom »zakonom, ki ureja javne agencije«.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-2711-0027
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino evidence, ki jo mora voditi
upravičenec za energente, ki se dokazljivo porabijo za industrijsko-komercialni namen in način vračila trošarine, vsebino
zahtevka za vračilo, potrebna dokazila in evidence, ki jih mora
voditi upravičenec za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot
pogonsko gorivo za komercialni prevoz, v skladu z Zakonom
o trošarinah (Uradni list RS, št 47/16; v nadaljnjem besedilu:
zakon).
2. člen
(mesečni zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek
za vračilo trošarine za industrijsko-komercialni namen)
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za industrijsko-komercialni namen, upravičenec iz prvega odstavka
93. člena zakona uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine,
ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva,
za katero se zahteva vračilo trošarine,
4. podatke o številu in vrsti strojev in urah delovanja po
vrsti stroja in
5. podatke potrebne za nakazilo vračila trošarine.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega
odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)) je objavljen
na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek
trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi
ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni,
se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na
katerega se zahtevek nanaša.
3. člen
(računi o nabavljenem gorivu ter evidence o nabavi
in porabi goriva)
(1) Na računu o nabavljenem gorivu iz drugega odstavka
93. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi
predpisi, navedejo naslednji podatki:
1. kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali
točilnega mesta,
2. vrsta, količina in cena goriva in
3. datum točenja goriva.
(2) Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca
in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.
(3) V evidencah iz drugega odstavka 93. člena zakona
upravičenec vodi podatke o:
1. vrsti in številu strojev v uporabi za industrijsko-komercialni namen,
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2. tehničnih podatkih motorja stroja iz prejšnje točke in
podatkih proizvajalca o povprečni porabi goriva na uro delovanja stroja,
3. po datumih vpisane ure delovanja motorja stroja, lokaciji delovanja stroja in opis opravila,
4. količini goriva po datumu nabave, vključno s številko
izdanega računa,
5. količini goriva po datumu in lokaciji polnitve v stroje in
6. porabi goriva za druge namene.
4. člen
(zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek za vračilo
trošarine za komercialni prevoz)
(1) Vračilo trošarine za plinsko olje, porabljeno za komercialni prevoz, upravičenec iz prvega odstavka 95. člena
uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva, vrsti in količini plinskega
olja, za katero se zahteva vračilo trošarine, po mesecih,
4. podatek o posameznem računu in količini točenega in
porabljenega goriva po registrski oznaki vozila, v katero je bilo
plinsko olje točeno, ter vrsti prevoza,
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in
6. navedbo dokazil iz 5. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega
odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se
porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K))
je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek
trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi
ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni,
se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na
katerega se zahtevek nanaša.
5. člen
(računi o nakupu plinskega olja in evidence o nakupu
in porabi plinskega olja)
(1) Na računu o nakupu plinskega olja iz tretjega odstavka 95. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi
predpisi, navedejo:
1. kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali
točilnega mesta,
2. vrsta, količina in cena plinskega olja in
3. datum točenja plinskega olja v rezervoar vozila in
registrska oznaka vozila ali datum polnjenja plinskega olja v
rezervoar internega servisa za točenje goriv iz prvega odstavka
6. člena tega pravilnika.
(2) Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca
in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.
(3) Upravičenci v evidencah iz tretjega odstavka 95. člena
zakona vodijo podatke o vrsti in številu vozil, s katerimi razpolagajo, za posamezno vozilo za komercialni prevoz pa:
1. registrsko oznako vozila,
2. podatek o velikosti standardnega rezervoarja za pogonsko gorivo in povprečni porabi plinskega olja ter podatek o
velikosti in namenu uporabe dodatno nameščenih rezervoarjev
na vozilu in
3. količino in datum točenja goriva v rezervoar vozila in
stanje števca pred točenjem.
6. člen
(točenje goriva na internem servisu za točenje goriv)
(1) Upravičenec iz tega pravilnika lahko uveljavlja vračilo
trošarine za gorivo, ki ga toči na lastnem internem servisu za
točenje goriv, določen v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične
zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih
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vozil z gorivom. Za gorivo, točeno na internem servisu za
točenje goriv, lahko uveljavlja vračilo trošarine le upravičenec, ki je imetnik tega internega servisa za točenje goriv in
je gorivo dokazljivo porabil v vozilih in napravah, ki jih je sam
uporabljal za industrijsko-komercialni namen ali komercialni
prevoz. Za gorivo, ki je bilo točeno v druga vozila in naprave
ali ni porabljeno za namene iz tega odstavka, ne more uveljavljati vračila trošarine.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka zagotovi evidentiranje količin goriva, ki se točijo v vozila in naprave, z
merilnimi napravami za točenje goriva. Količina iztočenega
goriva se prikaže v merski enoti, kot je za gorivo predpisana
s predpisi, ki urejajo meroslovje. Za interni servis za točenje
goriv upravičenec vodi podatke o:
1. prostornini rezervoarja internega servisa za točenje
goriv,
2. količini in datumu točenju goriva v druga vozila in
naprave ter količino porabe goriva za drug namen,
3. količini in datumu polnjenja internega servisa za točenje goriv, s številko izdanega računa in
4. podatke o zalogi goriva na začetku in koncu meseca.
7. člen
(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami)
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje
za vračilo trošarine v skladu s 93. in 95. členom zakona, se
za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo v
skladu s 95. členom.
8. člen
(upravičenec, ki nima sedeža v Sloveniji)
Upravičenec iz 2. ali 4. člena tega pravilnika, ki nima
sedeža v Sloveniji, predloži dokazila iz drugega odstavka 93. člena zakona oziroma dokazila iz tretjega odstavka
95. člena zakona v enem od uradnih jezikov Unije. Uradni
prevod dokazil v slovenščino predloži le na zahtevo davčnega
organa. Dokazilo o opravljanju dejavnosti in dokazilo o registraciji vozila se upošteva, če ga izda pristojni organ države,
kjer ima upravičenec sedež.
9. člen
(nakazilo vračila trošarine)
Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakaže na transakcijski račun.
10. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati:
1. Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 16/13
in 47/16 – ZTro-1), in
2. Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz
(Uradni list RS, št. 16/13 in 47/16 – ZTro-1).
11. člen
(uveljavitev in začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2018.
Št. 007-278/2017/33
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-1611-0028
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance
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Pravilnik o načinu vračila trošarine
za energente, ki se porabijo za kmetijsko
in gozdarsko mehanizacijo

Na podlagi šestega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o načinu vračila trošarine za energente, ki se
porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine za
energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo, v skladu s 94. členom Zakona o trošarinah
(Uradni list RS, št 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon), kriterije
za določitev normativne porabe goriva in količino goriva za katero je mogoče uveljavljati vračilo, vsebino zahtevka za vračilo
in potrebna dokazila.
2. člen
(kriteriji za določitev normativne porabe goriva)
(1) Normativna poraba goriva iz drugega odstavka 94. člena zakona, znaša:
1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na
njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka
s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča
v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi
neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega
zemljišča v pripravi;
2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
4. 15 litrov na hektar gozda.
(2) Za uveljavljanje pravice do vračila trošarine mora
skupna normativna poraba goriva znašati vsaj 540 litrov za
kmetijsko zemljišče in gozd iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka ali vsaj 150 litrov za gozd iz 4. točke prejšnjega odstavka.
(3) Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi iz drugega odstavka 94. člena zakona se za kmetijsko zemljišče iz
1. in 2. točke prvega odstavka tega člena upošteva največja
upravičena površina, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke prvega
odstavka tega člena pa površina, kot jo izkazujejo grafične
enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor
je za posamezno kmetijsko gospodarstvo, na dan 30. junija leta
za katero se uveljavlja vračilo, evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Kot površina gozdnih zemljišč v uporabi iz drugega in tretjega
odstavka 94. člena zakona se upošteva površina zemljišč, ki
je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd
in je na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo v
uporabi upravičenca.
(4) Za odločanje o vračilu trošarine pridobi davčni organ
podatke o nosilcih in članih kmetijskega gospodarstva, podatke
o članih agrarnih skupnosti in podatke o površinah kmetijskih
zemljišč od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
3. člen
(letni zahtevek za vračilo trošarine za fizične osebe
in povprečni znesek za vračilo trošarine)
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenec iz prvega odstavka 94. člena, ki je fizična oseba, uveljavlja z zahtevkom za
vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
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3. podatek o količini goriva, za katerega se zahteva vračilo
trošarine,
4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti rabe in
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A)) je
objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu, ki ga
ugotovi ministrica za finance. Če se v posameznem letu trošarina
ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan
leta, na katero se zahtevek nanaša.
(4) Pri uveljavljanju vračila trošarine za gorivo, porabljeno
za gozd, vlagatelj zahtevka za vračilo trošarine za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo oziroma z več lastniki ali uporabniki gozda
zahtevku za vračilo trošarine iz tega člena priloži pooblastilo z
identifikacijskimi podatki vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter
njihovim podpisom, s katerim soglašajo, da vlagatelj uveljavlja
vračilo trošarine v imenu vseh upravičencev.
(5) Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za posamezno koledarsko leto se upravičenost do vračila trošarine za koledarsko leto
prizna novemu nosilcu.
4. člen
(zahtevek za vračilo trošarine za pravne osebe, člane agrarne
skupnosti in samostojne podjetnike posameznike
ter povprečni znesek za vračilo trošarine)
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenci iz prvega odstavka
94. člena, ki so pravne osebe, člani agrarnih skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, uveljavljajo z zahtevkom za vračilo
trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za
katero se zahteva vračilo trošarine po mesecih,
4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti dejanske
rabe,
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in
6. navedbo dokazil iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega
odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne
osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike
(TRO-B)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike
Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica
za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v
posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek
trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek
nanaša.
5. člen
(računi o nabavljenem gorivu)
(1) Kot listine iz četrtega odstavka 94. člena zakona, na
podlagi katerih upravičenec, ki je fizična oseba, uveljavlja vračilo
trošarine, se upoštevajo izvirniki računov o nabavljenem gorivu.
(2) Računi iz petega odstavka 94. člena zakona, na podlagi
katerih upravičenec, ki je pravna oseba, član agrarne skupnost
ali samostojni podjetnik posameznik uveljavlja vračilo trošarine,
se glasijo na upravičenca in se lahko predložijo v izvirniku ali
kopiji.
(3) Upravičenec lahko kot račun uveljavlja tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na njegovem zemljišču, iz
drugega ali tretjega odstavka 94. člena zakona. Izvajalec storitve
na izdanem računu navede količino porabljenega goriva in izjavi,
da sam za to količino goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.
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6. člen

(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami)
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje
za vračilo trošarine v skladu s 94. in 95. členom zakona, se za
celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo v skladu
s 95. členom zakona.
7. člen
(nakazilo vračila trošarine)
Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakaže
na transakcijski račun.
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se
porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni
list RS, št. 21/13, 54/14 in 47/16 ZTro-1).
9. člen
(uveljavitev in začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2018.
Št. 007-723/2017/8
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EVA 2017-1611-0101
Mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance
Soglašam!
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Odredba o določitvi programa strokovnega
usposabljanja za varnostnika čuvaja

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) ministrica za notranje
zadeve izdaja

ODREDBO
o določitvi programa strokovnega usposabljanja
za varnostnika čuvaja
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja.
(2) Program strokovnega usposabljanja za varnostnika
čuvaja je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika čuvaja (Uradni list RS, št. 8/12).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-307/2017
Ljubljana, dne 1. decembra 2017
EVA 2017-1711-0018
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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PRILOGA 1
PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNOSTNIKA ČUVAJA

1. IME KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
2. IME POKLICNEGA STANDARDA
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V
PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na
podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in predpisov, ki urejajo
zasebno varovanje

4. TRAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA
IZVAJANJE
4.1 Usposabljanje traja 81 ur.
4.2 Višina tarife za izvajanje programa znaša 100 točk.
4.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi
predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

5. CILJ PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Cilj programa strokovnega usposabljanja je pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, ki so
določene z veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnim standardom za
nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka.

Stran

10004 /

Št.

70 / 11. 12. 2017

6. VSEBINSKA IN ČASOVNA
USPOSABLJANJA
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RAZPOREDITEV

VSEBINSKI SKLOP

Normativna ureditev zasebnega
varovanja

PROGRAMA

ŠTEVILO UR
Teorija

Praktično delo

SKUPNO
ŠTEVILO
UR

7 ur

/

7 ur

Varovanje ljudi in premoženja
Delo varnostnika na območju
recepcije in varovanje objektov

STROKOVNEGA

3 ure
3 ure

/

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov

33 ur

Človekove pravice in temeljne
svoboščine

2 uri

/

Uporaba ukrepov in drugih
sredstev varnostnika

7 ur

4 ur

Dolžnosti varnostnika

2 uri

/

Praktični postopek izvajanja
ukrepov in drugih sredstev

18 ur

Kazniva ravnanja in osnove
kriminalistike

4 ure

2 uri

6 ur

Ukrepanje po načrtu varovanja
in ob izrednih dogodkih

4 ure

/

4 ure

Sistemi tehničnega varovanja

4 ure

/

4 ure

Varnost in zdravje pri delu ter
varstvo pred požarom

7 ur

Varnost in zdravje pri delu

2 uri

/

Varstvo pred požarom

2 uri

3 ure

Prva pomoč

3 ure

2 uri

Komunikacija
Komunikacija in obvladovanje
konfliktov

5 ur
12 ur

5 ur

5 ur

Uradni list Republike Slovenije

Osnove poslovnega
sporazumevanja (sporočanja) v
slovenskem jeziku
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1 ura

7. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in
metode dela: skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava, diskusija in preučevanje
primerov (študija primera).
Pri praktičnih vsebinah se izvajajo predvsem naslednje oblike in metode dela: individualno
delo, skupinsko delo, igra vlog, delo s pisnimi viri, praktične vaje, simuliranje dogodkov in
demonstracija praktičnih postopkov.

8. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH

NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 7 UR



















Pomen in vloga zasebnega varovanja v nacionalnovarnostnem sistemu in pogoji za
opravljanje zasebnega varovanja
Pomen ključnih izrazov iz zakona, ki ureja zasebno varovanje
Oblike zasebnega varovanja ter tveganja pri njihovem izvajanju
Obvezno organiziranje varovanja
Ključne pristojnosti MNZ, IRSNZ, Policije in reprezentativnega strokovnega interesnega
združenja
Pogoji za opravljanje zasebnega varovanja varnostnega osebja
Pomen varnostnih zadržkov in varnostnega preverjanja
Prepoved opravljanja dejavnosti in naloge, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Pridobitev, uporaba in odvzem službene izkaznice
Oblike strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
Nošenje delovne obleke in oznak ter uporaba vozil in ostale opreme
Zunanji in notranji nadzor
Postopek pritožbe zoper varnostnika
Obveznost varovanja osebnih podatkov in ravnanje z njimi:
 ureditev videonadzora
 evidenca obiskovalcev
 biometrija
Obveznost varovanja tajnih podatkov in ravnanje z njimi
Varovanje poslovnih skrivnosti
Predpisi in standardi, ki urejajo delo varnostnega osebja
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VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA – 3 URE
Delo varnostnika na območju recepcije in varovanje objektov:















Varovanje ljudi in premoženja
Pomen kakovostnega izvajanja varovanja ljudi in premoženja na varovanem območju
ter razmerja med zahtevami in pričakovanji naročnikov in zakonitostjo dela
Primopredaja delovnih nalog in varovanih objektov, delovne opreme in pripomočkov
Urejenost varnostnika in delovnega mesta
Poznavanje varovanega območja in dejavnosti, ki se izvajajo na tem območju
Uporaba tehničnih sredstev na varovanem območju
Naloge varnostnika pri vstopu in izstopu oseb na varovanem območju:
 sprejem, obveščanje in usmerjanje strank ter sprejemanje in posredovanje
telefonskih klicev
 vodenje evidenc (evidenca vstopov in izstopov, evidenca videonadzora,...)
 nadzor vstopov in izstopov zaposlenih (sistem dovolilnic, vstopi izven delovnega
časa ...)
 nadzor nad vstopanjem in izstopanjem zunanjih izvajalcev med delovnim časom in
zunaj njega
Ravnanje s pošto
Nadzor vstopov in izstopov vozil, preverjanje ustreznosti ter pregled dokumentacije
Ravnanje s ključi, njihova uporaba v nujnih primerih in vodenje evidence
Delo varnostnika na varovanem območju:
 obhodi in pregledi varovanega območja (uporaba tehničnih pripomočkov, sistem
beleženja obhodov)
 pregled objektov po sproženem alarmu
 obhodi varovanih objektov ob izpadih tehničnega varovanja
 ukrepanje ob varnostnem dogodku (nezakonito dejanje, poškodovanje, požar,
najdbe nevarnih, prepovedanih in sumljivih predmetov ...)
 nadzor zaposlenih in obiskovalcev in zunanjih izvajalcev na varovanem območju
Obveščanje in poročanje:
 obveščanje ob varnostnem dogodku (varnostno-nadzorni center, policija, naročnik,
služba za zaščito in reševanje …)
 poročilo o delu (vsebina, sistematika in natančnost)

UKREPI IN DRUGA SREDSTVA TER DOLŽNOSTI VARNOSTNIKOV – 33 UR

Človekove pravice in temeljne svoboščine
Sistem varovanja človekovih pravic in svoboščine


Človekove pravice in temeljne svoboščine, zagotovljene z mednarodnimi konvencijami
in ustavo (nedotakljivost življenja, prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja, varstvo osebne svobode, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva,
varstvo pravic zasebnosti, varstvo osebnih podatkov)
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Sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin (sodno varstvo, varuh človekovih
pravic, informacijski pooblaščenec …)
Načela, ki urejajo varstvo človekovih pravic in svoboščin pri uporabi ukrepov in drugih
sredstev varnostnika
Povezava pravic in svoboščin z izvajanjem ukrepov in drugih sredstev varnostnika

Etika v zasebnem varovanju





Pomen etike in kodeksa etike v zasebnem varovanju
Etična načela
Temeljne vrline varnostnega osebja
Pomen profesionalnega pristopa v povezavi z načeli humanosti in spoštovanja
različnosti

Uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika:










Pogoji za uporabo ukrepov varnostnika:
 opozorilo
 ustna odredba
 ugotavljanje istovetnosti
 površinski pregled vrhnjih oblačil, prtljage, vozila in tovora
 preprečitev vstopa na varovano območje
 zadržanje
 uporaba fizične sile in
 uporaba sredstev za vklepanje in vezanje
Pogoji za uporabo drugih sredstev varnostnika:
 uporaba plinskega razpršilca
 uporaba službenega psa
 uporaba strelnega orožja (informativno)
Pomen načela zakonitosti, sorazmernosti, humanosti, enakega obravnavanja občanov,
strokovnosti, upoštevanja človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin ter etičnosti
Ravnanje v primeru silobrana in skrajne sile v povezavi z ukrepi in drugimi sredstvi
Oblike fizične sile
Razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom
Ukrepi, ki ne smejo biti uporabljeni zoper uradne osebe

Dolžnosti varnostnika:









Obveščanje pristojnega organa, da je bilo storjeno kaznivo dejanje
Zavarovanje kraja kaznivega dejanja
Obveščanje in poročanje o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev varnostnika
Nošenje službene izkaznice ter poznavanje z njo povezanih pravic in dolžnosti
Opravljanje nalog v delovni obleki
Varovanje osebnih in tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti
Priprava podatkov za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
Obveščanje varnostno-nadzornega centra, policije in centra za obveščanje
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Praktični postopek izvajanja ukrepov in drugih sredstev (izvede se v telovadnici in
drugih ustreznih prostorih ali v realnih okoljih)
Sestava varnostnega postopka:
 Odločitev
 Začetek
 Potek
 Zaključek
Varnostni trikotnik
Varna razdalja
Drža rok in telesa
Gibanje v varnostnem trikotniku





Uporaba ukrepov varnostnika
Postopek opozorila
Postopek ustne odredbe ali zahteve
Postopek ugotavljanja istovetnosti
Postopek površinskega pregleda (vrhnjih oblačil M/Ž, prtljage, vozila, tovora) v primerih,
ko je treba pridobiti soglasje
 Postopek površinskega pregleda, ko ni podano soglasje
 Postopek preprečitve vstopa na varovano območje:
 brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo)
 z milejšo obliko uporabe fizične sile
 s stopnjevanjem fizične sile
 Postopek zadržanja osebe na varovanem območju:
 brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo)
 z uporabo fizične sile
 Postopek uporabe fizične sile:
 za izvršitev zakonite naloge (pasivno ali aktivno upiranje osebe)
 za preprečitev napada nase ali na drugo osebo
 Postopek uporabe sredstev za vklepanje in vezanje:
 postopek (tehnično-strokovna izvedba) vklepanja in odklepanja rok s togimi ali
gibnimi lisicami
 postopek vezanja rok z eno ali dvema plastičnima zategama
 postopek vezanja rok s priročnimi sredstvi (vrvica, pas, lepilni trak)
 postopek vezanja nog s plastično zatego ali priročnimi sredstvi (dopustno v skrajnem
primeru)





Sledi praktični preizkus usposobljenosti za uporabo fizične sile ter sredstev za vezanje in
vklepanje.
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KAZNIVA RAVNANJA IN OSNOVE KRIMINALISTIKE – 6 UR

Posamezne vsebine predpisov, ki urejajo prekrške, kazniva dejanja ter kazenski postopek:


















Pojem kaznivega ravnanja in ločevanje med posameznimi kategorijami kaznivih
ravnanj (disciplinski prestopki, prekrški in kazniva dejanja)
Posamezni prekrški zoper javni red in mir (nasilno in drzno vedenje, nedostojno
vedenje, beračenje in prenočevanje na javnem kraju, uporaba nevarnih predmetov,
poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe, pisanje po objektih, vandalizem,
uporaba živali, javni red in mir v gostinskih obratih in na prireditvah ter varstvo
mladoletnikov in neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
Pristojnosti varnostnika, ko gre za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
(poudarek na kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog oškodovanca) ali na
zasebno tožbo
Temeljni elementi kaznivega dejanja (človekovo voljno ravnanje, določenost v zakonu,
protipravnost in kazenska krivda)
Silobran in skrajna sila
Prepoznavanje okoliščin, ki kažejo na to, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti (tatvina, velika tatvina, rop, roparska tatvina, zatajitev,
poškodovanje tuje stvari, požig, nasilništvo, lahka in huda telesna poškodba, uboj,
umor, uboj na mah, povzročitev smrti iz malomarnosti, napeljevanje k samomoru in
pomoč pri samomoru, razžalitev, posilstvo, ogrožanje varnosti pri delu, povzročitev
splošne nevarnosti, neodvrnitev nevarnosti, ponarejanje listin, protipraven odvzem
prostosti, neupravičena osebna preiskava, neupravičeno slikovno snemanje, zloraba
osebnih podatkov, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, opustitev
ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje, opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali
storilca, onesnaženje morja in voda s plovil)
Vloga varnostnika pri zaznavi kaznivih dejanj
Zavarovanje kraja kaznivega dejanja
Prvi nujni ukrepi, ki se morajo izvesti na kraju kaznivega dejanja, in pogoji za
spremembo tega
Najpogostejše sledi in predmeti na kraju kaznivega dejanja ter načini zavarovanja
sledov in najdenih predmetov
Način in pomen zbiranja informacij na kraju kaznivega dejanja
Postopek z najdenimi predmeti
Pojem kazenske ovadbe (obveznost podaje, način podaje in vsebina)
Pristojnosti policije, tožilstva in sodišča v povezavi s kaznivimi dejanji

UKREPANJE PO NAČRTU VAROVANJA IN OB IZREDNIH DOGODKIH – 4 URE




Okvirna vsebina dokumentov varovanja za delo varnostnika in opravljanje dela skladno
z navedenimi dokumenti (program varovanja, ocena stopnje tveganja, načrt varovanja,
požarni in evakuacijski načrt, red na varovanem območju,…)
Vloga preventivnega delovanja pri opravljanju nalog zasebnega varovanja in nudenje
podpore pri izvajanju drugih oblik varovanja (situacijska prevencija)
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Pristojnosti služb zaščite in reševanja ter policije ob naravni in drugi nesreči ali tveganju
za varnost ljudi in sodelovanje z drugimi varnostnimi institucijami
Podpora pri izvajanju drugih oblik zasebnega varovanja
Postopki za prepoznavanje
in obvladovanje varnostnih tveganj, nevarnosti in
ogrožanja ter naloge v situacijah, kot so:
 požar
 eksplozija
 poplava
 potres
 najava ali najdba eksplozivnega sredstva
 biološko in kemijsko ogrožanje (ob varovanju farmacevtske ali kemijske proizvodnje,
laboratorija za biološke raziskave …)
 teroristični napad
 strelski napad
 zajetje talcev
 amok situacija
 sprejem sumljive pošiljke
Postopki evakuacije z ogroženega območja
Ukrepanje v varnostnih situacijah, ko ne bi deloval sistem tehničnega varovanja ali bi
bilo delovanje energentov prekinjeno

SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA – 4 URE









Povezanost tehničnega in fizičnega varovanja
Sistemi tehničnega varovanja (protivlomni sistem, sistem nadzora gibanja, sistem video
in avdionadzora, protipožarni sistem, prenos alarmnih signalov in varnostnih
sporočil,…)
Ravnanje z različnimi vrstami sistemov tehničnega varovanja in njihovo upravljanje
Lažni alarmi in ugotavljanje vzrokov
Pomen mehanske zaščite pri varovanju ljudi in premoženja
Uporaba videonadzornih sistemov in pogoji za razkrivanje teh podatkov
Gradniki vstopne in izstopne kontrole

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM – 7 UR
Varnost in zdravje pri delu:







Pomen varnosti in zdravja pri delu
Ureditev varnosti in zdravja pri delu
Temeljni pojmi in načela varnosti in zdravja pri delu
Dolžnosti, pravice in odgovornosti delavcev ter delodajalca pri zagotavljanju varnega
opravljanja dela
Organizacija varnosti in zdravja pri delu v podjetju
Ocena tveganja na delovnem mestu ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu
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Tveganja za lastno varnost in varnost drugih ter postopki za zagotavljanje lastne
varnosti in varnosti drugih
Vloga in odgovornost varnostnega osebja pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
Prvi nujni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Prvi nujni ukrepi za zavarovanje okolja
Osebna varovalna oprema ter zahteve in navodila za njeno uporabo
Najpogostejši vzroki za nastanek nezgod pri delu in načini njihovega preprečevanja
Način prijave nezgode pri delu

Varstvo pred požarom










Organizacija in osnovne zahteve varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi
nesrečami
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njegove temeljne naloge
Vrste požarnega varovanja ter pomen preventivnih ukrepov in vloga varnostnika pri tem
Vsebine in namen požarnega reda, požarnih načrtov, načrtov evakuacije ter načrta
varovanja
Pregled varovanega območja, zasilnih izhodov in evakuacijskih poti
Izvedba evakuacije ljudi iz varovanih objektov oziroma prostorov ob požaru
Način obveščanja in alarmiranja
Viri in vzroki za nastanek požara ali eksplozije (nevarne okoliščine in predmeti ter druge
nevarnosti)
Pomen in način gašenja začetnih požarov ter izbira ustreznega gasilnega sredstva

PRVA POMOČ – 5 UR
Organizacija prve pomoči na delovnem mestu ali ob dogodku
Organizacija sistema nujne medicinske pomoči in aktivacija ob izrednem dogodku
Ugotavljanje osnovnih življenjskih funkcij
Izvedba temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok z uporabo zunanjega
avtomatičnega defibrilatorja (AED) ali brez njega
 Položaji in prenos poškodovanca oziroma pacienta
 Ukrepi prve pomoči in naloge varnostnika pri izvajanju prve pomoči
 Prepoznavanje stanj, nudenje prve pomoči osebi in izvajanje ukrepov v primeru:
 nezavesti
 hude nenadne bolečine v prsih
 možganske kapi
 znakov izraženega šoka
 epileptičnega napada
 hude alergijske reakcije
 tujka v dihalnih poteh
 težkega dihanja
 predoziranja in zastrupitve z alkoholom
 hujše krvavitve
 šoka
 zloma
 poškodbe glave in hrbtenice
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strelne poškodbe
opekline in zastrupitve s plini
potrebe po oživljanju

KOMUNIKACIJA – 12 UR
Komunikacija in obvladovanje konfliktov:








Pomen ustrezne osebne naravnanosti pri opravljanju dela in samonadzora v kritičnih
situacijah
Prepoznavanje tveganega obnašanja, posebnih značilnosti, čustev in pomena govorice
telesa stranke za ustrezno komunikacijo z njo
Osnovni elementi učinkovite komunikacije z različnimi osebami (mirnimi, nesramnimi,
agresivnimi, vinjenimi, ciničnimi ...) ter način obvladovanja čustev v postopkih
Komuniciranje v posebnih primerih in ob izrednih dogodkih (reševanje konfliktov, krizne
situacije, vpliv individualnih in kulturnih razlik na komunikacijo, prepoznava različnih
psihofizičnih stanj)
Obvladovanje posebnosti komunikacije s tehničnimi sredstvi (telefon, radijske zveze,…)
Poznavanje postopkov komuniciranja z varnostno-nadzornim centrom

Osnove poslovnega sporazumevanja (sporočanja) v slovenskem jeziku:
Pravila uporabe slovenskega jezika
Priprava zapisnikov in poročil:
 zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 poročilo o primopredaji službe
 Vodenje evidenc



9. MATERIALNI
POGOJI,
KI
JIH
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

MORA

IZPOLNJEVATI

ORGANIZATOR

Učilnica mora biti primerna za najmanj 15 in največ 25 udeležencev, pri čemer morata biti na
kandidata zagotovljena najmanj 2 m². Oprema mora poleg miz, stolov in table obsegati tudi
avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem, listna tabla in kamera).
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnem katalogu strokovnih
znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj /varnostnica čuvajka. Za izvedbo
posameznega usposabljanja morajo biti na voljo tudi:
-

telovadnica za vadbo veščin (borilni prostor najmanj 6 x 5 m oziroma najmanj 2 m² na
kandidata, blazine debeline 4–5 cm) z ločenimi garderobami, sanitarijami ter prhami
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primerne površine za vadbo praktičnih postopkov
pripomočki za vadbo veščin (gumi nož, palice od 40–50 cm, sredstva za vklepanje in
vezanje ter priročna sredstva za vezanje)
vzorci navideznih ali anonimiziranih osebnih dokumentov, obrazcev in listin
vzorec načrta varovanja
naprave in sredstva za tehnično varovanje
prenosne telefonske in radijske zveze
zunanji avtomatični defibrilator – demonstracijski
lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja
omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom
gasilnik (voda, CO2, prah in pena)

10. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
10.1 DOKONČANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

Za uspešno dokončanje programa strokovnega usposabljanja se mora kandidat udeležiti
strokovnega usposabljanja in opraviti obveznosti po programu.
10.2 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Kandidat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in to v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne
poklicne kvalifikacije.

11. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.
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12. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV PROGRAMA
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

IZVAJALEC
VSEBINSKEGA
SKLOPA
Predavatelj

KADROVSKA ZAHTEVA ZA IZVAJALCA
VSEBINSKEGA SKLOPA

Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju zasebnega varovanja ali na
področju dela ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve

VSEBINSKI SKLOP

Normativna ureditev zasebnega
varovanja
Varovanje ljudi in premoženja
Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov
Ukrepanje po načrtu varovanja in
ob izrednih dogodkih

Najmanj visokošolska izobrazba pravne
oziroma družboslovne smeri

Kazniva ravnanja in osnove
kriminalistike

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju preiskovanja kaznivih dejanj ali
na področju dela ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve
Najmanj visokošolska izobrazba

Sistemi tehničnega varovanja

Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa

Varnost in zdravje pri delu in
varstvo pred požarom
Prva pomoč
Komunikacija

Predavatelj
praktičnega pouka

Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju z znanjem
praktičnega postopka in borilnih veščin
(ju-jitsu, judo, karate)
Najmanj visokošolska izobrazba pravne
oziroma družboslovne smeri

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov

Kazniva ravnanja in osnove
kriminalistike
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Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju preiskovanja kaznivih dejanj ali
dela ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve
Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa

Varnost in zdravje pri delu in
varstvo pred požarom
Prva pomoč
Komunikacija

13. LITERATURA
Organizator strokovnega usposabljanja pred izvedbo strokovnega usposabljanja pripravi
učna gradiva in jih posreduje kandidatom.
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USTAVNO SODIŠČE
3382.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Ustavnega sodišča

Na podlagi drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) je Ustavno
sodišče na upravni seji dne 4. decembra 2017 sprejelo

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Ustavnega sodišča
1. člen
V Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07,
54/10 in 56/11) se v 77. členu doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Če člani senata niso soglasni o tem, ali so podani
razlogi iz prvega oziroma drugega odstavka 55.b člena ZUstS,
lahko sodnik v treh dneh po seji senata pisno predloži drugim
sodnikom razloge za svoj glas. V nujnih primerih lahko senat
rok skrajša. Razlogi se priložijo gradivu za kroženje po senatu.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda
»prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.
2. člen
Doda se nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
(uvrstitev na sejo Ustavnega sodišča)
Če so izpolnjeni pogoji za odločanje po prvem ali drugem
odstavku 77. člena tega poslovnika, lahko vsak sodnik zahteva,
naj se zadeva uvrsti na sejo Ustavnega sodišča.«
3. člen
Prvi in drugi odstavek 80. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Če ustavni sodnik ob glasovanju o sklepu o nesprejemu ali zavrženju ustavne pritožbe napove pritrdilno ločeno
mnenje, ga izdela v sedmih dneh po seji senata, na kateri je bil
sklep soglasno sprejet. Če se seja senata izvede dopisno, ga
izdela v sedmih dneh po predložitvi spisa.
(2) Če ustavni sodnik ob glasovanju o sklepu o nesprejemu ali zavrženju ustavne pritožbe napove ločeno mnenje in so
izpolnjeni pogoji za odločanje po prvem ali drugem odstavku
77. člena tega poslovnika, ga izdela v sedmih dneh po poteku

Uradni list Republike Slovenije
roka iz drugega oziroma tretjega odstavka 55.c člena ZUstS.
Če je sklep obrazložen, se ločeno mnenje izdela v sedmih
dneh od dneva, ko ustavni sodnik dobi besedilo odločitve, ki
ga je določila Komisija za redakcijo, opremljeno s potrditvijo in
podpisom generalnega sekretarja.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Roki iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za ločena
mnenja ustavnih sodnikov, ki so napovedana pri odločanju v postopku iz drugega oziroma tretjega odstavka 55.c člena ZUstS.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su-I-13/17-3
Ljubljana, dne 4. decembra 2017
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3383.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za november 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 november 2017
Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2017 v
primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.
Št. 9621-164/2017/5
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-1522-0037
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BELTINCI
3384.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest
in kolesarskih poti v Občini Beltinci

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB1 – Uradni list RS, št. 22/16 in 56/17)
je Občinski svet Občine Beltinci na 28. seji dne 30. 11. 2017
sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Beltinci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov
naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje
prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
(3) Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med sosednjimi občinami.
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

1.
010011
2.
010021
3.
010031
4.
010032
5.
010035
6.
010036
7.
010051
8.
010061
9.
050022
10. 050061
11.
050062
12. 050063
V…vsa vozila

050060
050062
R2 439
R2 443
010032
010035
R2 443
050061
R2 443
R3 726
010010
R2 439

Melinci – Beltinci
Ižakovci – Beltinci
Bratonci – Lipovci
Lipovci – Gančani
Gančani – nad AC
Gančani – Ivanci – Bogojina
Beltinci – Melinci – Gornja Bistrica
Melinci – Odranci
Odranci – Lipa
Gornja Bistrica – Melinci
Melinci – Dokležovje
Dokležovje – Bakovci

010050
010050
R2 443
010032
010035
R2 442
050020
050020
R3 729
010010
R2 439
269110
SKUPAJ:

Dolžina
odseka
v občini [m]
1.609
2.403
1.627
3.888
417
2.640
4.978
1.584
1.455
1.880
5.218
1.680
29.379 m

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.235 Moravske Toplice
667 Črenšovci
937 Odranci
1.308 Odranci
2.505 Črenšovci
2.034 Murska Sobota

4. člen

Javne poti (JP) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1.
2.
3.

510011
510012
510017

R2 443 Beltinci – Na kamni – Kmečka ulica
010050 Beltinci – Kmečka ulica 61
510011 Beltinci – Kmečka ulica 52

Potek odseka

Konec
odseka
010050
HŠ 61
HŠ 52

Dolžina
odseka
v občini [m]
972
103
52

Namen
uporabe
V
V
V

Preostala dolžina
odseka
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

4.
5.

510021
510022

6.

510023

7.
8.

510031
510032

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

510041
510042
510043
510051
510052
510053
510061
510062
510063
510064
510065
510071

21.

510081

22.
23.
24.
25.

510091
510101
510102
510111

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

510121
510131
510132
510133
510141
510142
510151

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

510161
510162
510171
510172
510181
510182
510183
510191
510201
510211
510212

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

510221
510231
510241
510251
510261
510271
510281
510284

010050 Beltinci – Vezna ulica
510011 Beltinci – povezava mimo
HŠ Kmečka ulica 39b
510022 Beltinci – povezava mimo
HŠ Kmečka ulica 23j
510021 Beltinci – Jugovo 18
510031 Beltinci – povezava mimo
HŠ Jugovo 24
510031 Beltinci – Kajuhova ulica 15
510041 Beltinci – Kajuhova ulica 8
510041 Beltinci – Kajuhova ulica 16
510011 Beltinci – Prekmurska ulica
510051 Beltinci – Prekmurska ulica 16
510051 Beltinci – Prekmurska ulica 8
510031 Beltinci – Travniška ulica
510061 Beltinci – Rožna ulica 13
510061 Beltinci – Travniška ulica 15
510061 Beltinci – Travniška ulica 7
510061 Beltinci – Jugovo 14
510111 Beltinci – povezava mimo
HŠ Pot ob Črncu 13
510011 Beltinci – povezava mimo
HŠ Kmečka ulica 21
510011 Beltinci – Finžgarjeva ulica 8
510011 Beltinci – Gubčeva ulica
510101 Beltinci – Gubčeva ulica 6
510011 Beltinci – Pot ob Črncu – Čistilna
naprava
510011 Beltinci – Pot ob Črncu 6
510011 Beltinci – Na kamni
510131 Beltinci – Na kamni – Y križišče
510131 Beltinci – Na kamni 8
R2 443 Beltinci – Žitna ulica – Gančani
510862 Gančani – povezava na R2 439
R2 443 Beltinci – povezava mimo
HŠ Vrtna ulica 5
R2 443 Beltinci – Panonska ulica 55a
R2 443 Beltinci – Osnovna šola
R2 443 Beltinci – Gregorčičeva ulica
510171 Beltinci – Gregorčičeva ulica 17e
R2 443 Beltinci – Mladinska ulica
510181 Beltinci – Mladinska ulica 20
510181 Beltinci – Mladinska ulica 27a
R2 439 Beltinci – Ulica Štefana Kovača 20a
R2 439 Beltinci – Cvetno naselje 2
R2 443 Beltinci – Ravenska cesta
510211 Beltinci – povezava mimo
HŠ Ravenska cesta 13a
510211 Beltinci – stadion vzhod
010050 Beltinci – Mladinska ulica 6b
010050 Beltinci – Mladinska ulica 2c
010050 Beltinci – Ravenska cesta 23
010050 Beltinci – Krožna ulica
510281 Beltinci – Ravenska cesta 28b
010050 Beltinci – Ribiška pot – Ižakovci
510351 Beltinci – povezava na Ribiško pot
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510011
HŠ N.H.

Dolžina
odseka
v občini [m]
261
350

510081

213

V

HŠ N.H.
510101

438
130

V
V

HŠ 15
HŠ 8
HŠ 16
510031
HŠ 16
HŠ 8
510171
HŠ 13
HŠ 15
HŠ 7
HŠ 14
R2 443

119
38
38
178
39
40
339
180
48
55
144
148

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

510111

660

V

HŠ 8
510011
HŠ 6
510081

95
193
63
573

V
V
V
V

HŠ 6
R2 443
510133
razcep
510862
R2 439
510891

132
301
38
70
1.636
890
195

V
V
V
V
V
V
V

HŠ N.H.
OŠ
010050
HŠ 17e
R2 439
HŠ 20
p. 1422/7
HŠ 20a
HŠ 2
010050
010050

72
81
674
220
252
81
50
63
192
332
82

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

stadion
HŠ 6b
HŠ 2c
HŠ 23
510281
HŠ 28b
510961
510281

195
63
146
59
340
76
2.462
1.066

V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V

Preostala dolžina
odseka
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

52.
53.

510287
510291

54.
55.
56.

510301
510311
510312

57.
58.
59.
60.

510321
510322
510331
510341

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

510351
510391
510392
510393
510394
510401
510402
510403
510411
510421
510431
510432
510441
510451
510461
510471
510472
510473
510481
510491
510501
510511
510521
510522
510531

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

510541
510542
510543
510551
510552
510561
510562

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

510571
510581
510591
510592
510601
510611
510621
510631
510641
510651

010020 Beltinci – povezava iz Dobelske ceste
510281
510281 Ižakovci – povezava
010020
na Dobelsko cesto
510281 Beltinci – Ribiška pot 11a
HŠ 11a
510281 Beltinci – Poljska pot
010020
510281 Beltinci – povezava
510351
na Cankarjevo ulico
510341 Beltinci – Kocljevo naselje
R2 443
510341 Beltinci – stadion zahod
stadion
510321 Beltinci – Kocljevo naselje 24
HŠ 24
R2 443 Beltinci – povezava mimo HŠ
501312
Cankarjeva ulica 11a
R2 443 Beltinci – Cankarjeva ulica – Ižakovci
050062
010031 Bratonci 103
HŠ 103
010031 Bratonci 114a
HŠ 114a
510392 Bratonci 108d
HŠ 108d
510392 Bratonci 120
HŠ 120
010031 Bratonci – povezava mimo HŠ 45
510451
510401 Bratonci 42b
HŠ 42b
510401 Bratonci 41a
HŠ 41a
510401 Bratonci 56a
gramozna j.
010031 Bratonci – povezava mimo HŠ 131
510431
010031 Bratonci 121
HŠ 121
510431 Bratonci 74d
HŠ 74d
510431 Bratonci – povezava mimo HŠ 136
510471
010031 Bratonci 29
HŠ 29
510451 Bratonci – Beltinci
510351
010031 Bratonci 153
p. 1422
510471 Bratonci 148a
HŠ 148a
510471 Bratonci 145d
HŠ 145d
010031 Bratonci – stadion
stadion
010031 Bratonci – povezava mimo HŠ 160
R2 439
010031 Bratonci 76a
HŠ 76a
010031 Bratonci 86a
HŠ 86a
511881 Dokležovje – Sončna ulica 9
p. 964/26
510521 Dokležovje – Sončna ulica 16
HŠ 16
050063 Dokležovje – povezava mimo
R2 439
HŠ Severna ulica 6
R2 439 Dokležovje – Severna ulica I
510531
510531 Dokležovje – Severna ulica II
511551
511551 Dokležovje – Severna ulica III
050063
R2 439 Lipovci – Železniška postaja
HŠ 246
510551 Lipovci 246b
HŠ 246b
511551 Dokležovje – Nova ulica
510531
510561 Dokležovje – povezava mimo
510542
HŠ Severna ulica 23a
050063 Dokležovje – Glavna ulica 21
HŠ 21
050063 Dokležovje – Ob Naklu
510611
510611 Dokležovje – Trate 37
HŠ 37
510591 Dokležovje – Osredek 22
HŠ 22
050063 Dokležovje – Kovaška ulica
510591
050063 Dokležovje – Murska ulica
razcep
010032 Gančani – povezava mimo HŠ 215a
R2 439
510621 Gančani 222
HŠ 222
010032 Gančani 175
HŠ 175
010032 Gančani 125
HŠ 125

Potek odseka

Konec
odseka
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Dolžina
odseka
v občini [m]
493
495

Namen
uporabe
V
V

164
493
912

V
V
V

261
155
125
432

V
V
V
V

3.110
144
201
130
145
400
96
60
464
104
263
115
258
385
955
380
111
112
118
633
105
89
138
132
607

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

114
484
677
351
63
402
98

V
V
V
V
V
V
V

105
326
378
208
199
404
1.101
201
1.102
118

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

10019

Preostala dolžina
odseka
v sosednji občini [m]

Stran

10020 /

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

510661
510671
510681
510691
510701
510702
510703
510704
510708
510711
510721
510722
510731
510732
510741
510751
510761
510771
510781
510791
510801
510811
510821
510831
510851
510852
510861
510862
510871
510881
510882
510891
510892
510901
510941
510951
510961
510971
510972
510973
510974
510991
511011
511031
511041
511051
511061
511071
511081
511091
511101
511111
511121
511131
511151

010032
510661
510641
510641
510661
010032
010032
010032
510661
510661
510661
510661
010032
510731
010032
R2 439
510741
010032
010032
010032
510791
510791
510811
510791
510141
510851
010032
510140
050062
050062
050062
R3 729
R2 439
050062
050062
050062
050062
010020
010020
010020
510972
010020
010020
R3 729
511031
R3 729
R3 729
R3 729
511091
R3 729
511091
R3 729
R3 729
511121
050022

Št.
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Potek odseka
Gančani – povezava mimo HŠ 146
Gančani – povezava mimo HŠ 168
Gančani – povezava mimo HŠ 139
Gančani – povezava mimo HŠ 193
Gančani – povezava mimo HŠ 153
Gančani – povezava mimo HŠ 87a
Gančani 88d
Gančani 92
Gančani – povezava mimo HŠ 143b
Gančani – povezava mimo HŠ 127
Gančani 101a
Gančani 135b
Gančani – povezava mimo HŠ 117
Gančani – povezava na R2 439
Gančani – povezava mimo HŠ 48
Gančani – pokopališče
Gančani – povezava mimo HŠ 41a
Gančani – povezava mimo HŠ 75
Gančani – povezava mimo HŠ 91a
Gančani – povezava mimo HŠ 76
Gančani – povezava mimo HŠ 32
Gančani – povezava mimo HŠ 18
Gančani – povezava mimo HŠ 11
Gančani 25
Beltinci – Žitna ulica 16
Beltinci – Žitna ulica 12e
Gančani – povezava mimo HŠ 14a
Gančani – Lipa
Ižakovci – Otok ljubezni
Ižakovci – povezava mimo HŠ 173
Ižakovci 180
Beltinci – za šolo
Beltinci – Ulica Štefana Kovača 21
Ižakovci – nogometno igrišče
Ižakovci – povezava mimo HŠ 147
Ižakovci – povezava mimo HŠ 116
Ižakovci – povezava mimo HŠ 96
Ižakovci 72
Ižakovci 54a
Ižakovci 47
Ižakovci 59
Ižakovci – povezava mimo HŠ 25
Ižakovci – povezava mimo HŠ 44
Lipa – povezava mimo HŠ 110a
Lipa – povezava mimo HŠ 100a
Lipa – povezava mimo HŠ 93
Lipa – pokopališče
Lipa 26a
Lipa – povezava mimo HŠ 66
Lipa – povezava mimo HŠ 60
Lipa – povezava mimo HŠ 55
Lipa – povezava mimo HŠ 45
Lipa – povezava mimo HŠ 51
Lipa – gramoznica
Lipa 166

Uradni list Republike Slovenije
Dolžina
odseka
v občini [m]
510641
973
510641
492
510661
215
510661
212
510702
864
510701
170
HŠ 88d
46
HŠ 92
118
510701
356
510641
400
HŠ 101a
76
HŠ 135b
40
510741
209
R2 439
352
R2 439
554
pokopališče
54
R2 439
195
510791
294
510771
155
510741
641
R2 439
206
510861
375
R2 439
253
HŠ 25
113
HŠ 16
94
HŠ 12e
64
R2 439
779
R3 729
1.954
p. 2079
1.028
510871
573
HŠ 180
225
R2 439
949
polje
54
igrišče
235
510961
254
510961
120
010020
589
p. 1238
105
p. 1130
115
p. 1038
78
HŠ 59
44
510281
545
510281
517
050022
505
511051
316
050022
302
pokopališče
107
HŠ 26a
93
511121
327
R3 729
166
511121
312
511121
279
050022
1.209
gramoznica
183
HŠ 166
75
Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina
odseka
v sosednji občini [m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

511161
511181
511182
511201
511211
511221
511231
511241
511251
511252
511253
511254
511261
511262
511271
511272
511273
511281
511291
511301
511311
511321
511331
511341
511342
511343
511345
511351
511361
511371
511372
511391
511401
511403
511411
511431
511441
511451
511461
511471
511481
511491
511501
511521
511522
511531
511541
511542
511551

050022
511121
511181
010032
010032
010032
511211
511231
511211
511251
511251
511251
511211
511211
511211
511301
511301
511211
511281
511211
511301
511301
511221
511221
511221
511221
010032
511221
511351
511351
511371
R2 443
050061
050061
511401
050061
050061
050061
511471
050061
050062
511481
050062
050062
511521
050062
050062
511541
050063

207.
208.
209.
210.
211.

511561
511611
511771
511851
511871

R2 439
510641
511031
010010
050063

Št.

Potek odseka
Lipa – povezava mimo HŠ 147
Lipa – nogometno igrišče
Lipa – igrišče – gramoznica
Lipovci 155
Lipovci – povezava mimo HŠ 220
Lipovci – povezava mimo HŠ 25
Lipovci – povezava mimo HŠ 81a
Lipovci – povezava na R2 443
Lipovci 241i
Lipovci 88a
Lipovci 90d
Lipovci 241g
Lipovci – povezava mimo HŠ 100
Lipovci 228e
Lipovci – povezava mimo HŠ 126
Lipovci – povezava mimo HŠ 136
Lipovci – povezava mimo HŠ 112
Lipovci – povezava mimo HŠ 203
Lipovci – povezava mimo HŠ 197a
Lipovci – povezava mimo HŠ 91
Lipovci – povezava mimo HŠ 85
Lipovci – povezava mimo HŠ 55
Lipovci – povezava mimo HŠ 141
Lipovci – povezava mimo HŠ 63
Lipovci 52b
Lipovci 51c
Lipovci – pokopališče
Lipovci – povezava mimo HŠ 48b
Lipovci – povezava mimo HŠ 270
Lipovci – povezava mimo HŠ 12
Lipovci 289
Lipovci 251b
Melinci 150
Melinci – Čistilna naprava
Melinci 151a
Melinci – povezava mimo HŠ 137
Melinci 132d
Melinci – povezava mimo HŠ 120
Melinci 113
Melinci 100b
Melinci 67
Melinci 35
Melinci 40
Melinci 5
Melinci 6
Melinci 3b
Ižakovci – gramoznica
Melinci – povezava mimo HŠ 5b
Dokležovje – povezava mimo
HŠ Letališka ulica 9
Dokležovje – stadion
Gančani – nad AC – jezero
Lipa 109
Melinci – pokopališče
Dokležovje – Narcisna ulica 18

70 / 11. 12. 2017 /

Dolžina
odseka
v občini [m]
511121
172
igrišče
264
511131
518
HŠ 155
169
511231
1.201
R2 443
1.237
511301
277
R2 443
714
HŠ 241i
280
HŠ 88a
30
HŠ 90d
46
HŠ 241g
32
511301
209
HŠ 228e
184
511301
233
511331
27
511331
23
010032
507
511211
83
511341
953
511341
89
511341
147
511221
468
511241
553
HŠ 52b
46
vrtnarija
108
p. 2714
59
010032
635
511371
234
511221
314
HŠ 289
87
HŠ 251b
761
HŠ 150
550
ČN
373
HŠ 151a
452
511451
299
HŠ 132d
138
010060
635
HŠ 113
406
HŠ 100b
528
HŠ 67
342
HŠ 35
256
GC
597
HŠ 5
93
HŠ 6
36
HŠ 3b
42
gramoznica
464
511501
408
510540
242
Konec
odseka

stadion
razcep
HŠ 109
pokopališče
p. 962/4

113
869
92
51
165

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

10021

Preostala dolžina
odseka
v sosednji občini [m]

Stran

10022 /

Zap.
št.

Številka
odseka

212. 511881
213. 511891
214. 930261
V…vsa vozila

Št.
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Začetek
odseka

Uradni list Republike Slovenije
Konec
odseka

Potek odseka

050063 Dokležovje – Gramozna ulica 21
511121 Lipa – povezava mimo HŠ 133
R3 726 Turnišče – Lipa

HŠ 21
050022
R3 729
SKUPAJ:

Dolžina
odseka
v občini [m]
267
168
1.248
73.406 m

Namen
uporabe
V
V
V

Preostala dolžina
odseka
v sosednji občini [m]

1.675 Turnišče

5. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

951101
951102
951103
951104
951105
951106
951107
951111
951112
951113
951121
951122
951123
951124
951125
951141
951151
951152

R2 443
010032
511221
511241
511104
AC A5
AC A5
511391
R2 439
010031
510892
510861
510821
510801
510741
951102
010020
510287

19.
20.

951153
951171

510291
010050

21.
22.

951172
977021

010010
269090

23. 980001
24.
980011
25. 980012
K…kolesarji

R2 443
R2 443
R2 443

010032
511221
511241
rondo
AC A5
AC A5
R1 232
R2 439
010031
R2 443
510861
510821
510801
510741
510761
511345
510287
510291

Dolžina
odseka
v občini [m]
1.097
648
486
404
383
345
85
891
648
854
1.428
179
207
122
107
224
335
263

010020
511851

616
588

K
K

010010
511391

707
725

K
K

1.412 Murska Sobota

050022
R2 443
800010
SKUPAJ:

570
1.204
1.204
14.320 m

K
K
K

1.278 Odranci
1.209 Odranci
1.252 Odranci

Konec odseka

Potek odseka
Beltinci – Lipovci – ob R2 443 sever I
Lipovci – ob R2 443 sever II
Lipovci – ob R2 443 sever III
Lipovci – ob R2 443 sever IV
Lipovci – ob R2 443 sever V
Lipovci – ob R1 232 sever I
Lipovci – Rakičan – ob R1 232 sever II
Lipovci – Bratonci – ob R2 443 jug II
Bratonci – ob R2 443 jug III
Bratonci – Beltinci – ob R2 443 jug IV
Beltinci – Gančani – ob R2 439 sever I
Gančani – ob R2 439 sever II
Gančani – ob R2 439 sever III
Gančani – ob R2 439 sever IV
Gančani – ob R2 439 sever V
Lipovci – ob LC 010032 sever
Beltinci – ob LC 010021 sever I
Beltinci – Ižakovci – ob LC 010021
sever II
Ižakovci – ob LC 010021 sever III
Beltinci – Melinci – ob LC 010011
sever I
Melinci – ob LC 010011 sever II
Rakičan – Lipovci – ob R1 232 in R2
443 jug I
Odranci – Lipa – ob LC 050022 sever
Odranci – Beltinci – ob R2 443 sever
Beltinci – Odranci – ob R2 443 jug

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo št. 37162-3/2017-109(507) z dne 12. 5. 2017.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci (Uradni list RS,
št. 68/02).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2017-28-310/VI.
Beltinci, dne 30. novembra 2017
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

Namen
uporabe
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

1.323 Murska Sobota

Uradni list Republike Slovenije
BRASLOVČE
3385.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja PA19 – Parižlje (Šket)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12,
57/12, 109/12, 76/14 in 14/15) ter na podlagi 30. člena Statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine
Braslovče dne 4. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA19 –
Parižlje (Šket)
1. člen
(pravna podlaga)
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek
in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA19 – Parižlje (Šket).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), podzakonski predpisi ter Odlok o
Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08,
46/11, 8/15).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (v
nadaljevanju: PRO – Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15). V
teh aktih je med drugim določeno območje (PA19) za katerega
je potrebno sprejeti sanacijski OPPN. To je območje starega
zazidalnega načrta Parižlje – Odlok o ZN Parižlje (Uradni list
SRS, št. 14/72, 30/79), ki je bil s sprejemom Prostorskega reda
razveljavljen. Občina Braslovče je za območje PA19 že pričela
s postopkom priprave OPPN. Sklep o začetku priprave OPPN
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17. Ker je občina še
vedno v začetni fazi priprave OPPN, in sicer šele pri pripravi
geodetskega posnetka celotnega območja OPPN je lastnik
zemljišča parc. št. 538/541, k.o. 988 Spodnje Gorče podal
pobudo za sprejem OPPN na svoje stroške za zemljišče parc.
št. 538/541 in 538/540, k.o. Spodnje Gorče.
Območje naselja Parižlje je v PRO Občine Braslovče
namenjeno površinam za stanovanjske dejavnosti, območje je
opredeljeno kot MO (mešano območje) in je znotraj območja
PA19. Ožje območje, ki je predmet tega sklepa, pa je namenjeno stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. Investitor
ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za
izgradnjo stanovanjske hiše in ureditev obstoječih, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na
tem območju in se sklada s prostorskim planom (PRO).
3. člen
(območje OPPN)
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc.
št. 538/541 in 538/540 k.o. Spodnje Gorče. Velikost območja
je 1854 m2.
Območje obdelave se lahko v odvisnosti od določitve natančne meje območja v samem postopku priprave OPPN tudi
spremeni – smiselno razširi, v kolikor bi v neposredni okolici
obstajala pobuda za izdelavo OPPN.
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij
gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja
OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi
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parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na
pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne
spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
4. člen
(predmet OPPN)
Območje je namenjeno stanovanjski pozidavi z dopolnilnimi dejavnostmi. Na parceli je predvidena izgradnja enodružinske
prostostoječe stanovanjske hiše. Možna je še dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti. Prav tako se
predvidijo pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih
aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojnih potrebah investitorjev in varstvenih
zahtevah nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN
zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko
določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na
zahteve nosilcev urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na
podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o
graditvi objektov – ZGO-1- UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in
ga izbere investitor – naročnik. Izdelan mora biti v skladu z določili
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami
ZPNačrt, in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1) Župan sprejme sklep o začetku
priprave OPPN, objava v Uradnem listu
RS in na spletnih straneh občine
(2) Izdelava osnutka OPPN
(3) Pridobivanje smernic nosilcev
urejanja prostora in odločbe MOP
o potrebnosti izdelave celovite presoje
vplivov OPPN na okolje
(v nadaljevanju: CPVO)
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag
skladno z zahtevami v pridobljenih
smernicah ter izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN s smernicami nosilcev
urejanja prostora in izdelava gradiva
za javno razgrnitev
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi
(6) Javna razgrnitev se izvede
na sedežu Občine Braslovče
in traja najmanj 30 dni od objave
na krajevno običajen način. Fizične
in pravne osebe ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje predloge in pripombe
v času trajanja javne razgrnitve in v času
javne obravnave

December 2017
15 dni po objavi
sklepa
30 dni

15 dni po pridobitvi
smernic

Najmanj 7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve
30 dni
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(7) Predaja pripomb iz javne obravnave
in javne razgrnitve načrtovalcu OPPN
(8) Načrtovalec pripravi stališča
do pripomb
(9) Pripravljavec uskladi stališča
do pripomb in jih posreduje županu
(10) Do pripomb podanih v času javne
razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih
občina objavi na krajevno običajen način
in v svetovnem spletu ter o njih pisno
seznani lastnike zemljišč,ki so pripombe
podali
(11) Dopolnitev dopolnjenega osnutka
OPPN s sprejetimi stališči iz javne
razgrnitve
(12) Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora
na predlog OPPN
(13) Priprava usklajenega OPPN
(14) Sprejem OPPN na občinskem svetu
(15) Objava sprejetega odloka
v Uradnem listu RS

Uradni list Republike Slovenije

7 dni

mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

15 dni

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave
OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih
rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor
sam.
Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z
veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.
OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki. Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati
digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih
podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
Končni OPPN mora biti oddan v treh izvodih v analogni
obliki ter v enem izvodu v digitalni obliki. Digitalna in analogna
oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
Investitor – naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na
javni obravnavi, seji Odbora za okolje in prostor ter na seji
občinskega sveta – kot poročevalca.

8 dni
7 dni

15 dni po prejemu
stališč
30 dni
15 dni
30 dni
15 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Braslovče, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec (vodovod in kanalizacija),
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (občinske javne ceste).
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka
OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela
osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora po pooblastilu
pripravljavca.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima
smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora
načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo

9. člen
(določitev objave)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-1/2016-4
Braslovče, dne 4. decembra 2017
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

BREŽICE
3386.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet
krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje

Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah v svet
krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje, ki so bile 3. decembra
2017, Občinska volilna komisija izdaja naslednje

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev v svet
krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje
V svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje so bili
izvoljeni naslednji kandidati:
1. dr. Tomaž Teropšič, roj. 22. 12. 1958, Ipavčeva ulica 6,
Brežice,
2. Nuška Hervol, roj. 28. 4. 1973, Bukošek 67, Brežice,
3. Rok Capl, roj. 30. 9. 1987, Ulica Stanka Škalerja 27,
Brežice.
Št. 041-1/2017
Brežice, dne 3. decembra 2017
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Brežice
Aleksander Zupančič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
IDRIJA
3387.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Idrija

Na podlagi 59. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list
RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13
– ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. 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, 19/15 in 61/17 – GZ), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 59. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) in 23. člena
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Idrija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Občini Idrija, na območjih, ki jih določa ta odlok, ureja odmero nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
2. člen
(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo (v nadaljevanju: območje), so določena po kriterijih, ki upoštevajo
lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošno opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem aktu.
(2) Območja so:
I. območje: naselja Idrija, Sp. Idrija, Sp. Kanomlja; del
naselja Razpotje
II. območje: naselja Godovič, Črni Vrh, Predgriže, Lome,
Zadlog; del naselij: Idrijski Log, Mrzli Log, Strmec
III. območje: naselja Jelični Vrh, Potok, Zavratec, Dole,
Gore, Idršek, Žirovnica, Sp. Vrsnik, Gor. Vrsnik, Govejk, Ledinsko Razpotje, Ledinske Krnice, Korita, Pečnik, Ledine, Mrzli
Vrh; del naselja Sr. Kanomlja
IV. zemljišča, ki niso vključena v I., II. ali III. območje
(3) Območja so razvidna iz karte območij, ki je Priloga 1
in sestavni del tega odloka.
3. člen
(1) Podrobne meje območij so določene in razvidne iz
grafične karte, ki je priloga temu odloku.
(2) Podrobnejše grafične karte v merilu 1:30000 so na
vpogled pri pristojni osebi za ravnanje z nepremičninami občinske uprave Občine Idrija (v nadaljevanju: pristojni organ) in
Finančnem uradu Nova Gorica.
III. OSNOVE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
(1) Osnova za odmero nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče je neto tlorisna površina stavbe ali zemljišča, in sicer:
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– enostanovanjske stavbe, to je samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše in
podobno: površina vseh prostorov v njej, tudi garaže, ki pripada
stavbi, če ni njen sestavni del;
– enostanovanjske stavbe s poslovnim prostorom: površina vseh prostorov v njej, tudi garaže in drugih individualnih
prostorov, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče,
delavnica na prostem in podobno, ki pripadajo stavbi, če niso
njen sestavni del;
– dvo- ali večstanovanjske stavbe: površina etažnih stanovanj, ki so v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso
sestavni del stanovanja;
– večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori: površina etažnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v njej in
individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem,
kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja
ter individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim
prostorom, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče,
delavnica na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora;
– nestanovanjske stavbe: površina poslovnih prostorov v
njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so garaže, pokrito ali nepokrito skladišče,
parkirišča, delavnice na prostem in podobno, če niso sestavni
del poslovnega prostora;
– gradbenega inženirskega objekta, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture: površina zemljiške parcele, na kateri
je zgrajen;
– zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti, to je nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem: površina
zemljiških parcel, na katerih se opravlja takšna poslovna dejavnost.
(2) Površina pri stavbah iz prve, druge, tretje, četrte in
pete alinee prejšnjega odstavka tega člena se skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO 9836 določi kot osnova
za izračun višine nadomestila. Površina iz šeste in sedme
alinee se skladno z geodetskimi predpisi določi kot osnova za
izračun višine nadomestila.
5. člen
Osnova za določitev višine nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče je površina, določena v kvadratnih metrih,
kot določa zakon, ki ureja področje graditve objektov.
5.a člen
Kot vir podatkov o površinah zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč se uporabljajo podatki iz javnih listin in evidenc občine ali države. V primeru razhajajočih se podatkov ali
dvoma se podatki pridobijo z ugotovitvenim postopkom, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
6. člen
(1) Stavbna zemljišča iz 4. in 5. člena tega odloka se,
glede na namembnost, razvrščajo v skupine, in sicer:
A) gospodarski in poslovni namen,
B) storitvene in trgovske dejavnosti,
C) javne službe in storitve, družbene dejavnosti,
D) kmetijstvo in gozdarstvo,
E) stanovanjski namen.
(2) Razvrstitev stavbnih zemljišč v skupine, glede na
namembnost iz prejšnjega odstavka tega člena, je razvidna iz
Priloge 2, ki je sestavni del tega odloka.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja
merila:
– namembnost stavbnega zemljišča,
– lega – območje, v katerem se nahaja stavbno zemljišče,
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– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.
8. člen
(1) Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego
ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Skupina
A
B
C
D
E

Namembnost

I.
410
550
200
170
170

Gospodarski in poslovni namen
Storitvene in trgovske dejavnosti
Javne službe in storitve, družbene dejavnosti
Kmetijstvo in gozdarstvo
Stanovanjski namen

OBMOČJE (2. člen odloka)
II.
III.
400
380
500
400
200
200
150
130
150
130

IV.
350
350
200
110
110

(2) Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila upošteva dosedanja dejavnost oziroma uporaba. Kjer
se obstoječa dejavnost ne sklada s predvideno dejavnostjo
in namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa dejavnost. Za
nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki je
določena v prostorskih aktih občine. V primeru mešano določene namembnosti se upošteva namembnost, ki je ovrednotena
z najnižjim številom točk.
9. člen
Stavbna zemljišča se, glede na opremljenost s komunalno
infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve nanjo ter glede
na njihovo namembnost, ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Opremljenost
1)
a)
c)
2)
3)
4)
5)

A
OPREMLJENOST S CESTAMI
asfaltna utrditev cestišč
makadamska ureditev cestišča
možnost priključitve na vodovod
možnost priključitve na kanalizacijo
možnost priključitve na električno omrežje
javna razsvetljava

10. člen
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Idrija določi Občinski svet Občine Idrija na predlog
župana.
(2) Če Občinski svet Občine Idrija ne sprejme vrednosti
točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s
1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo
odmerja.
(3) Sklep župana o revalorizaciji vrednosti točke se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
(1) Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče
se izračuna tako, da se sešteje število točk iz 8. in 9. člena
tega odloka. Seštevek teh točk se pomnoži pri zazidanem
stavbnem zemljišču z ustrezno osnovo za izračun nadomestila
iz 4. člena tega odloka, pri nezazidanem stavbnem zemljišču
pa se pomnoži z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz
5. člena tega odloka. Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.

100
75
50
50
50
10

NAMEMBNOST (6. člen)
B
C
D
100
75
50
50
50
10

40
30
20
20
20
5

25
20
10
10
10
5

E
25
20
10
10
10
5

(2) Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem
in podobno, se ovrednotijo s 50 % točk določenih v 8. in 9. členu.
(3) Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako,
da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.
12. člen
(1) Občina Idrija je lastnik in skrbnik podatkovne zbirke, ki
je osnova za odmero nadomestila.
(2) Zavezanci so dolžni sporočiti pristojni osebi občinske
uprave Občine Idrija vse spremembe, ki vplivajo na določitev
višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
(3) Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega
člena med letom, v obdobju pred odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v tekočem letu, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je bila sprememba evidentirana.
(4) Spremembe, ki so nastale po odmeri nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča zavezancu, se upoštevajo od
začetka novega koledarskega leta, ki sledi spremembi.
(5) V kolikor se med letom spremeni zavezanec za plačilo
nadomestila, ki mu je bila izdana odločba, se uporabijo določila
s področja davčnega postopka.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Pristojni davčni organ Republike Slovenije odmeri zavezancu nadomestilo za odmerno leto z odločbo, skladno z
11. členom tega odloka.
14. člen
(1) Odločbo o odmeri nadomestila zavezancu izda pristojni davčni organ za odmerno leto na podlagi določene vrednosti
točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih
podatkov in obvestil, ki so ji jih zavezanci dolžni sporočiti ali mu
podatke posreduje Občina Idrija ali jih pristojni davčni organ
zbere po uradni dolžnosti. Na podlagi javnega pooblastila in
medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Idrija postopek
priprave podatkovne zbirke in postopek odmere opravi pooblaščena gospodarska družba.
(2) Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja pristojni
davčni organ, skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
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Idrija neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega
zemljišča (odločba Občine Idrija o odmeri komunalnega prispevka). Obdobje oprostitve plačevanja nadomestila začne
teči z dnem, ko pristojna oseba občinske uprave Občine Idrija
prejme popolno vlogo za oprostitev plačevanja nadomestila, ki
vsebuje tudi dokazilo o prijavi stalnega prebivališča v objektu,
ki je predmet odmere.
VII. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 12. člena tega odloka izvaja pristojna oseba občinske uprave Občine
Idrija in Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
(1) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni
plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe predpisov,
ki urejajo davčni postopek.
(2) Pristojni davčni organ je dolžan Občino Idrija obvestiti o pritožbah zavezancev. O odpisu zaradi neizterljivosti,
zastaranju, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek
občinskega proračuna je pristojni davčni organ dolžan pridobiti
soglasje Občine Idrija.

18. člen
(1) Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:
– posameznik z globo 250 evrov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, z globo 850 evrov.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena
kaznuje z globo 250 evrov.

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(1) Zavezanci ne plačujejo nadomestila za:
– zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe,
– objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in
konzularna predstavništva,
– objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila tudi
v naslednjih primerih:
– če prejemajo socialno pomoč,
– zaradi elementarnih ali drugih nezgod,
– zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in
njegovih družinskih članov.
(3) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila
delno ali v celoti, in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje
oprostitve plačila nadomestila.
(4) O oprostitvah plačila nadomestila iz prve, druge in
tretje alineje drugega odstavka tega člena na podlagi zahtevka
zavezanca odloča občinska uprava Občine Idrija.
(5) Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za obdobje 5 let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi
stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot
posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo,
če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni
stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini

19. člen
(1) Vrednost točke za zazidana stavbna zemljišča v letu
2018 znaša 0,000250 EUR.
(2) Vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča v letu
2018 znaša 0,000125 EUR.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 100/03).
21. člen
Postopki, pričeti pred dnem uveljavitve tega odloka, se
končajo po določbah dosedanjega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2018.
Št. 007-0004/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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PRILOGA 2
A.
07
08
09
16
20
21
22
23
24
25
28
29
30
33
10
11
12
13
14
15
17
26
27
31
32
41
42
43
B.
18
45
46
47
52
53
55.1
55.2
55.3
56
58
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
73
74
77
78
79
80

Gospodarski in poslovni namen:
Pridobivanje rud
Pridobivanje rudnin in kamnin
Storitve za rudarstvo
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Popravila in montaža strojev in naprav
Proizvodnja živil
Proizvodnja pijač
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tekstilij
Proizvodnja oblačil
Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
Proizvodnja električnih naprav
Proizvodnja pohištva
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
Gradnja stavb
Gradnja inženirskih objektov
Specializirana gradbena dela
Storitvene in trgovske dejavnosti:
Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
Poštna in kurirska dejavnost
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
Dejavnost avtokampov, taborov
Dejavnost strežbe jedi in pijač
Založništvo
Telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Druge informacijske dejavnosti
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
Poslovanje z nepremičninami
Pravne in računovodske dejavnosti
Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
Oglaševanje in raziskovanje trga
Druge strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje v najem in zakup
Zaposlovalne dejavnosti
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
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92
95
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C.
35
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49
59
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72
75
84
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90
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94
96
99
D.
01
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E.
99.9
55.9

Št.

70 / 11. 12. 2017

Uradni list Republike Slovenije

Dejavnost oskrbe stavb in okolice
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
Prirejanje iger na srečo
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo
Javne službe in storitve, družbene dejavnosti:
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Kopenski promet; cevovodni transport
Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
Radijska in televizijska dejavnost
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
Veterinarstvo
Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Izobraževanje
Zdravstvo
Socialno varstvo z nastanitvijo
Socialno varstvo brez nastanitve
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Športne in druge dejavnosti za prosti čas
Dejavnost članskih organizacij
Druge storitvene dejavnosti
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Kmetijstvo in gozdarstvo:
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
Gozdarstvo
Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
Stanovanjski namen:
Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
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3388.

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Idrija

Na podlagi 21. člena in 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), 3. člena, 6. člena, 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
ter 15. člena in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s toplotno energijo na območju
Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: javna služba):
– dejavnost proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje in
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja s toploto iz omrežja daljinskega ogrevanja.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani
v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost. Za potrebe tega
odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna
služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz
omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode,
vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega
voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote (izmenjevalnik) od priključne postaje na interne
toplotne naprave uporabnika;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo
ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi; priključene so
na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno
ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo
sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je: merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na
katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote uporabnikom;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na
toplotni postaji uporabnika, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo; obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi
v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe izvajalca javne
službe;
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– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer izvajalec
javne službe pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje in kjer uporabnik toplote
prevzema dobavljeno energijo;
– uporabnik: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri izvajalec javne službe na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo
vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju;
uporabnik je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so
priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav
uporabnika, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s
sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami
izvajalca javne službe o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer uporabnik
prevzame pogodbeno količino toplote; na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno
stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do
toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je pisni dogovor
med uporabniki, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki
je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več uporabnikov; uporabniki z razdelilnikom
določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno
odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem
(vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami
uporabnika; sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s
svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne
naprave.
3. člen
(območje izvajanja javne službe in uporabniki javne službe)
Javna služba se izvaja na območju Občine Idrija. Območje izvajanja je skladno s prostorskimi akti občine. V teh aktih
je lahko določeno, da je uporaba storitev javne službe obvezna.
Uporabniki storitev javne službe so lahko vsi uporabniki
javnih in zasebnih objektov ter uporabniki drugih površin v
občini. Uporaba javnih dobrin, ki jo zagotavlja javna služba, je
v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakemu pod enakimi
pogoji.
4. člen
(lastništvo distribucijskih omrežij in naprav)
Obstoječe toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki
so del infrastrukture za izvajanje javne službe iz prvega člena
tega odloka in so v lasti Občine Idrija, se za potrebe izvajanja
javne službe v upravljanje in uporabo predajo izvajalcu javne
službe.
Toplovodno omrežje oziroma druge naprave za proizvodnjo ali distribucijo toplote, ki jih bo izvajalec javne službe
zgradil v času podelitve pooblastila za izvajanje javne službe,
preidejo po poteku veljavnosti pooblastila v last Občine Idrija.
Način in pogoji lastniškega prenosa iz prejšnjega odstavka ter garancije za nadaljnje obratovanje infrastrukture se
določijo s pogodbo z vsakokratnim izvajalcem javne službe. S
pogodbo se uredi tudi način prenosa v primeru predčasnega
prenehanja razmerja.
II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
5. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnosti distribucije toplote
obsega:
– izvedbo investicij ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnic, deponije goriva in drugih objektov in naprav za proizvodnjo
toplote;
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– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote za
daljinsko ogrevanje;
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
Izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe se izvajalcu – javnemu podjetju opredeljenemu v naslednjem členu tega
odloka, podeli pod pogojem, da je podjetje registrirano za vse
dejavnosti, ki so predmet javne službe in da ima pridobljena
vsa potrebna dovoljenja za izvajanje javne službe skladno z
veljavno zakonodajo. V kolikor ob nastopu veljavnosti tega odloka izvajalec javne službe še nima pridobljenih vseh dovoljenj
in ni registriran za izvajanje vseh dejavnosti, se pooblastilo
za izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja podeli v
trenutku izpolnitve vseh navedenih pogojev.

Pri oblikovanju cen daljinskega ogrevanja je potrebno
upoštevati določbe Energetskega zakona in podzakonskih aktov, ki jih izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo
(v nadaljevanju: Agencija za energijo) ter predpisano metodologijo. K ceni mora pridobiti soglasje pristojnega organa
lokalne skupnosti, nato pa zavezanec zaprosi Ministrstvo za
gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za soglasje
k prvič oblikovani izhodiščni ceni.

6. člen

(sistemska obratovalna navodila)

(opredelitev izvajalca)

Javno podjetje izda v roku 6 mesecev po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe sistemska obratovalna navodila
za distribucijsko omrežje toplotne energije (v nadaljevanju:
sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način
vodenja distribucijskega omrežja toplotne energije.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja z
namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toplotno energijo;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih
stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja
omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora izvajalec javne službe pridobiti soglasje Agencije za energijo. Javno
podjetje mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javno službo se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., s sedežem na naslovu Carl Jakoba
ulica 4, 5280 Idrija, matična številka 5144647000, davčna številka SI 13286218 (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o.
(Uradni list RS, št. 58/14 in 57/16). Ustanovitelja družbe in družbenika javnega podjetja sta Občina Idrija in Občina Cerkno.
Javno podjetje mora biti registrirano za opravljanje vseh
dejavnosti, ki so predmet javne službe in mora imeti pridobljena
vsa potrebna dovoljenja za opravljanje storitev javne službe.
2. Javna pooblastila
7. člen
(javna pooblastila)
Javno podjetje ima pri izvajanju javne službe naslednja
javna pooblastila:
– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in
mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi
o urejanju prostora;
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih
pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom,
ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom;
– izdaja sistemska obratovalna navodila;
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja;
– daje soglasje za priključitev na omrežje.
Javno podjetje ima poleg pooblastil iz prejšnjega odstavka
tudi druga javna pooblastila, ki jih v času trajanja javne službe
določa oziroma določi zakon. Stroške priprave in izdaje dokumentov iz tega člene nosi javno podjetje.
3. Financiranje javne službe
8. člen
(financiranje)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno gospodarsko javno službo, se financirajo iz cene za toplotno energijo,
ki jo plačujejo uporabniki.

9. člen
(drugi prihodki)
Javno podjetje pridobiva prihodke tudi od priključitev in
ostalih prihodkov.
4. Obveznosti javnega podjetja
10. člen
(pregled zmogljivosti)
Javno podjetje vsaki dve leti pripravi in objavi pregled, ki
vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti;
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji.
11. člen

12. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije
iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji)
pripravi in sprejme v 6 mesecih po podelitvi pooblastila za
izvajanje javne službe po javnem pooblastilu javno podjetje
v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.
Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje
Občine Idrija.
Javno podjetje mora splošne pogoje objaviti v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino
pogodbe med izvajalcem in uporabnikom;
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o
spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah;
– pravico uporabnika do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov;
– postopke odločanja o pritožbah uporabnikov;
– razloge za ustavitev distribucije toplotne energije iz
razlogov, navedenih veljavni zakonodaji na področju energetike;
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja;
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
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13. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
Javno podjetje je dolžno izvajati javno službo na način,
kot je določen v veljavnem Energetskem zakonu, drugih
zakonih, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih
za dobavo in odjem ter drugih predpisih in splošnih aktih,
izdanih po javnem pooblastilu.
Javno podjetje je dolžno pri izvajanju javne službe
upoštevati naslednje:
– dejavnost javne službe je dolžno izvajati v skladu s
predmetnim odlokom in na tej podlagi sklenjeno pogodbo ter
potrjenimi plani in programi s strani Občine Idrija;
– dejavnost in dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi standardi in normativi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji;
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode Občini
Idrija in uporabnikom, zmanjšati vrednosti javnih površin ali
ogrožati varstva uporabnikom;
– zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa
dela, ki so predmet javne službe;
– pristojnim organom Občine Idrija mora omogočiti
strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad
zakonitostjo dela pri izvajanju javne službe;
– pripraviti plan izvajanja dejavnosti in ga kot predlog
predložiti Občini Idrija v potrditev za vsako prihodnje leto;
– ustrezno škodno zavarovati ter tekoče in investicijsko
vzdrževati obstoječo in zgrajeno infrastrukturo;
– skleniti ustrezno zavarovanje splošne odgovornosti;
– najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani
in spletni strani Občine Idrija uporabnike o gibanjih in značilnostih porabe toplotne energije na distribucijskem omrežju,
kjer javno podjetje opravlja javno službo;
– voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja,
vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in trošilih, in oboje
posredovati občini, kolikor ta to zahteva; po preteku dobe,
za katero je podeljeno pooblastilo za izvajanje gospodarske
javne službe, mora izvajalec celotne katastre omrežij in
infrastrukture, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in
trošilih, predati občini;
– izdelati napoved in načrt porabe tople vode iz distribucijskega omrežja z uporabo metode celovitega načrtovanja;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– Občini Idrija redno poročati o izvajanju javne službe;
– spoštovati tudi vse druge obveznosti, kot so določene
z zakonom, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi ter
sklenjeno pogodbo z Občino Idrija.
14. člen
(obveščanje Občine Idrija in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora izvajalec javne službe po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim
organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora
pisno poročati Občini Idrija o vseh pomembnih dogodkih in
okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne
službe, kot so primeroma:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
javnega podjetja v zvezi z javno službo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje
sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje
javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile.
15. člen
(odgovornost javnega podjetja)
Za izvajanje javne službe je odgovorno javno podjetje
kot izvajalec javne službe.
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5. Zasnova sistema in distribucijsko omrežje
16. člen
(zasnova sistema)
Sistem oskrbe s toplotno energijo je predvidoma zasnovan na kotlovnici, deponiji goriva ter na distribucijskem omrežju, lahko pa se sistem oblikuje tudi drugače oziroma se sistem
razširi.
17. člen
(distribucijsko omrežje)
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do
predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
Distribucijsko omrežje se lahko proda ali kako drugače
odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem občine.
18. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Javno podjetje mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o
možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način
in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in
sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le javno
podjetje.
19. člen
(vloga za priključitev)
Javno podjetje mora na podlagi popolne pisne vloge izdati
odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko
omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni
postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča župan Občine
Idrija.
20. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžno javno podjetje priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje,
če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s
sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta javno podjetje in uporabnik
omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek
in priključitev.
21. člen
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje)
Stroške priključitve nosi uporabnik.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane
javno podjetje lastnik toplotne postaje in jo mora vzdrževati v
skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik interne
toplotne naprave in dela toplotne postaje – hišne postaje z
merilnikom toplotne energije je uporabnik.
22. člen
(pogodba o dobavi)
Javno podjetje in uporabnik skleneta pogodbo o dobavi
toplote, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o
pogojih dobave in odvzema toplote.
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23. člen
(vzdrževanje in gradnja infrastrukture in naprav)
Javno podjetje je dolžno pridobivati zemljišča ter graditi
in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje objektov in naprav za
dobavo toplote tako, da ves čas ohranja njihovo nezmanjšano
funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v sklenjeni pogodbi z
Občino Idrija.
24. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Javno podjetje je dolžno vzdrževati in graditi distribucijsko
omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja
njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi
v sklenjeni pogodbi z Občino Idrija.
III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
25. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja v okviru javnega podjetja, ki je v
lasti Občine Idrija in Občine Cerkno.
26. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba
toplotne energije iz daljinskega ogrevanja)
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja se lahko določi
z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja,
zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev.
27. člen
(čas podelitve pooblastila za izvajanje javne službe)
Podelitev pooblastila za izvajanje javne službe se javnemu podjetju podeli za obdobje najmanj 10 let od datuma
sklenitve pogodbe med Občino Idrija in javnim podjetjem.
V kolikor bo po preteku navedenega obdobja s strani
Občine Idrija in javnega podjetja še vedno ugotovljen interes
za podelitev in izvajanje javne službe, se veljavnost pooblastila
lahko podaljša za nadaljnjih 10 let ali krajše obdobje.
Občina Idrija pa lahko podeljeno pooblastilo iz upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v sklenjeni pogodbi med javnim
podjetjem in občino, odvzame tudi predčasno.
28. člen
(sporazumno prenehanje izvajanja javne službe)
Občina Idrija in javno podjetje se tekom izvajanja javne
službe lahko sporazumno dogovorita o prenehanju izvajanja
javne službe v okviru javnega podjetja.
Občina Idrija in javno podjetje sta sporazumna, da javno
pooblastilo preneha, v kolikor ugotovita, da je zaradi bistveno
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje
izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja nesmotrno ali
nemogoče.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
29. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe)
Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno
pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
Uporabniki imajo od javnega podjetja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe;
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– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakoni, s tem odlokom in z drugimi veljavnimi predpisi.
Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na
napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge
ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Javno
podjetje je dolžno nemudoma kvalitetno opraviti storitev javne
službe ter nemudoma odpraviti vse morebitne napake na napravah, objektih ali omrežju.
30. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do javnega podjetja zlasti dolžnost:
– upoštevanja navodil javnega podjetja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe;
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav,
ki so del infrastrukture javne službe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe, oziroma sporočiti javnemu podjetju vsako spremembo.
3. Nadzor nad opravljanjem javne službe
31. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo organi, skladno z določbami Energetskega zakona in tega odloka.
Nadzor zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne
službe, zlasti zakonitost in strokovnost izvajanja.
Občina Idrija lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod ali drugo
institucijo.
Če pristojni občinski organ ugotovi, da javno podjetje ne
izpolnjuje pravilno obveznosti iz podeljenega pooblastila, mu
lahko naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje,
kot izhaja iz tega odloka ali sklenjene pogodbe med občino in
javnim podjetjem.
32. člen
(pogodba o izvajanju javne službe)
Občina Idrija in javno podjetje skleneta najkasneje v roku
30 dni po objavi predmetnega odloka za izvajanje javne službe pogodbo, v kateri bosta podrobno opredelili vse pravice in
obveznosti iz naslova izvajanja javne službe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 18/11 in 8/15).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS;
Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških
(ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 –
odl. US) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljnjem besedilu:
občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko
zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirne tehnične normative za grobove,
– mirovalno dobo za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu
pokopališča plača izvajalec pogreba,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen
(javna služba)
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba,
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– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo
pogreba, ki so storitve, ki se izvajajo na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč in ju zagotavlja občina.
4. člen
(upravljavec pokopališč)
(1) Na območju občine so naslednja pokopališča: Črni
Vrh, Godovič, Gore, Idrija, Ledine, Spodnja Idrija, Vojsko in
Zavratec.
(2) Za upravljavca pokopališč Godovič, Idrija in Spodnja
Idrija občina določa Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (v
nadaljnjem besedilu tudi: javno podjetje).
(3) Upravljavec pokopališč Črni Vrh, Gore, Ledine, Vojsko
in Zavratec je občina. Upravljanje teh pokopališč se lahko prenese na javno podjetje po predhodnem sklepu Sveta krajevne
skupnosti na območju, na katerem se nahaja pokopališče.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina po predhodnem sklepu Sveta krajevne skupnosti za pokopališča, navedena v tretjem odstavku tega člena, pooblasti javno podjetje
za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– izvajanje investicije, za katero si javno podjetje kot
upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi
na območju pokopališč.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz 4. člena tega odloka, ki niso posebej urejena
s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s
področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
6. člen
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če
zakon ne določa drugače.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine
je Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
III. POGREBNA SLOVESNOST
7. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo
voljo in na način, določen s tem odlokom, razen če je plačnik
pokopa občina.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
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(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s
tem odlokom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
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(4) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega
organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA

IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA
8. člen
(pokopališko pogrebno moštvo)
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na vseh pokopališčih v občini zagotavlja javno podjetje, v skladu z določili
zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma
upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z
raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna
javno podjetje izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim s tem odlokom.
V. OBSEG POGREBA
9. člen
(osnovni obseg pogreba)
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno
s pogrebno opremo.
10. člen
(prijava pokopa)
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral
naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel
pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti
kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer
je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče
ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop
občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
11. člen
(priprava pokojnika)
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno
pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz
mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
13. člen
(pokop)
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni
prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
(3) Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega
organa se lahko pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru
zunaj pokopališča ali na morju. Zunaj pokopališča se lahko s
soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih
predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

14. člen
(način pokopa)
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.
15. člen
(čas pokopa)
(1) Pokop na pokopališčih iz prvega odstavka 4. člena
se lahko opravi vsak dan med 7. in 15. uro v koledarskem
obdobju 1. 10. do 31. 3. ter med 7. in 18. uro v koledarskem
obdobju med 1. 4. in 30. 9., oziroma po dogovoru z naročnikom
pogreba.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA
16. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)
Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
17. člen
(možnost pokopa zunaj pokopališča)
(1) V občini pokop zunaj pokopališča praviloma ni dovoljen, zunaj pokopališča je dovoljen le kot raztros pepela ali
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih
skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča se izvede v skladu z določili
zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in določili
14. člena tega odloka.
IX. MRLIŠKE VEŽICE
18. člen
(mrliške vežice)
žice.

(1) Pokopališča, ki so v mestu, morajo imeti mrliške ve-

(2) Na pokopališčih Črni Vrh, Godovič, Gore, Idrija, Ledine, Spodnja Idrija in Vojsko so mrliške vežice, katerih uporaba
je obvezna.
(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka tega člena obratujejo po dogovoru med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti.
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(4) V primeru, da pokopališče nima mrliške vežice, se
lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško
pregledni službi.
(5) V krajih, kjer je mrliška vežica, ni dovoljeno, da je
pokojnik do pogreba doma.
X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
19. člen
(prva ureditev groba)
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame
ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.
XI. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU
20. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na
pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem
pogrebne dejavnosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– organizira in nadzira dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.
21. člen
(prepovedi)
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v
pokopališke kapacitete za odpadke,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti,
– uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti,
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
22. člen
(dostopnost do pokopališč)
Predlog za dostopnost do pokopališč iz prvega odstavka
4. člena in ostale omejitve sprejme župan s sklepom na predlog
upravljavca posameznega pokopališča.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
23. člen
(oddaja grobov v najem)
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča oziroma
v njegovem imenu javno podjetje, na podlagi najemne pogodbe, v skladu s tem odlokom.
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(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga v soglasju z naročnikom dodeli v najem
upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba
pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri
raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim
odstavkom.
24. člen
(pogodba o najemu groba)
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba na posameznem pokopališču,
– osnove za obračun višine letne najemnine in način
plačevanja,
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca in najemnika iz te pogodbe.
(2) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po
predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim
redom in določbami najemne pogodbe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča, v soglasju z najemnikom groba.
XIII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
25. člen
(posegi v prostor na pokopališču)
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči
občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave
je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
XIV. GROBOVI
26. člen
(zvrsti grobov)
(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 4. člena so naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, dvojni, povečani grobni prostor in grobnice,
– kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Ob navedenem v prejšnjem odstavku, ima kostnico,
skupna grobišča in grobnice le pokopališče Idrija, prostor za
raztros pepela pa le pokopališče Spodnja Idrija.

Stran

10038 /

Št.

70 / 11. 12. 2017
27. člen

(tehnični normativi za grobove)
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle
osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki
1,8 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina pa do 2 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene
krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove
se pokopavajo krste in žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m.
Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina pa do 2 m.
(3) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih
dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V
grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na
drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s
kovinskimi vložki in žare.
(6) Novih grobnic praviloma ni dovoljeno graditi. Nove
grobnice je dovoljeno graditi le, če občina tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.
28. člen
(tehnični normativi za žarne grobove)
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se
pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok do 1 m.
Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni žarni grob se lahko
poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Dimenzije pokončnega enojnega žarnega groba so
višina 0,6 m, širina 0,5 m in globina 0,5 m, vanj pa je mogoče
shraniti 4 žare. Dimenzije pokončnega družinskega žarnega
groba so višina 0,6 m, širina 0,5 m in globina 1 m, vanj pa je
mogoče shraniti osem (8) žar.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen
(načrt razdelitve pokopališča)
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca
grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na
posameznih oddelkih.
(3) Načrt razdelitve na predlog upravljavca posameznega pokopališča potrjuje občinski svet.
30. člen
(mirovalna doba za grobove)
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za
pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro določila tega člena ne veljajo.
XV. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,
POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE
POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE
31. člen
(cenik)
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga
potrjuje občinski svet.
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XVI. POGREBNA PRISTOJBINA
32. člen
(pogrebna pristojbina)
Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba,
ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba. Višina
pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča iz prvega
odstavka 4. člena in se določi s sklepom občinskega sveta na
predlog upravljavcev pokopališč.
XVII. GROBNINA
33. člen
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob)
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij
do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za redno vzdrževanje pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja
evidenc ter obračuna.
(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavcev pokopališč.
XVII. ENOTNA CENA IN OBRAČUN STORITEV
34. člen
(enotna cena)
(1) Cena grobnine je enotna.
(2) Upravljavec pokopališča do 31. oktobra tekočega leta
za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki
vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje občini in javnemu
podjetju.
(3) Javno podjetje po prejemu letnih programov vzdrževanja do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto pripravi
enotno ceno storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za vsa
pokopališča, ki jo potrdi občinski svet.
XIX. VODENJE EVIDENC
35. člen
(način vodenja evidenc)
(1) Upravljavec pokopališča mora voditi trajno pisno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču
in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(2) Elektronsko evidenco grobov – kataster za vsa pokopališča iz prvega odstavka 4. člena tega odloka vodi javno podjetje. Upravljavec pokopališča in izvajalec elektronske evidence
skleneta dogovor, ki določa najmanj:
– vrsto podatkov,
– način posredovanja podatkov,
– roki posredovanja podatkov,
– obveznost posredovanja podatkov, vezano na obračun
storitve.
XX. NADZOR
36. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja
občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.
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XXI. PREKRŠKI
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37. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki
krši določila 21. člena tega odloka.
XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(vzpostavitev elektronske evidence grobov)
Rok za vzpostavitev trajne elektronske evidence grobov
iz drugega odstavka 36. člena je eno leto od uveljavitve tega
odloka. Sredstva za vzpostavitev evidence zagotovi občina.
39. člen
(vzpostavitev načrta razdelitve pokopališča)
Načrt razdelitve pokopališča mora biti sprejet v roku pet
let od uveljavitve tega odloka.
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 53/14
in 54/15).
41. člen

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
731
74
740

(objava in začetek veljavnosti)

741

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 007-0002/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

3390.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2018

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),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. redni seji
dne 7. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 82/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2018 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):

787
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Proračun
leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
14.864.500
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.190.570
DAVČNI PRIHODKI
9.361.379
Davki na dohodek in dobiček
8.060.346
Davki na premoženje
1.074.963
Domači davki na blago in storitve
226.070
NEDAVČNI PRIHODKI
2.829.191
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.021.990
Takse in pristojbine
6.200
Globe in druge denarne kazni
49.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev
95.075
Drugi nedavčni prihodki
656.926
KAPITALSKI PRIHODKI
963.805
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
835.000
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
128.805
PREJETE DONACIJE
0
Prejete donacije iz domačih virov
0
Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
1.333.398
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
604.111
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
729.287
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
376.727
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
376.727
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
16.962.977
TEKOČI ODHODKI
4.645.872
Plače in drugi izdatki zaposlenim
833.888
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
116.938
Izdatki za blago in storitve
3.376.176
Plačila domačih obresti
103.170
Rezerve
215.700
TEKOČI TRANSFERI
4.958.999
Subvencije
50.000
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.956.800
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
604.340
Drugi tekoči domači transferi
1.347.859
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.014.356
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.014.356
INVESTICIJSKI TRANSFERI
343.750
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
205.000
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
138.750
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK)
–2.098.477
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0

Stran

75
750
751

50
500
55
550

10040 /

Št.

70 / 11. 12. 2017

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
0
0
0

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Idrija

0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

0

(vsebina)

1. člen

2.199.084
2.199.084
2.199.084
621.902
621.902
621.902
–521.295
1.577.182
2.098.477
521.295
«

2. člen
Doda se nov četrti odstavek 6. člena, ki se glasi:
»Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega
dela proračuna. Občinski svet lahko na predlog župana odloča
o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega
posebnega dela proračuna.«
3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2018 dolgoročno zadolžila za
238.326 € za investicije, financirane po 21. in 23. členu Zakona
o financiranju občin ter za 1.960.758 € za investiciji Prizidava
OŠ Spodnja Idrija ter Vrtec Spodnja Idrija.«
4. člen
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Idrija (www.idrija.si).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2016
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor
in vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih
programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa
športa.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
športa,
– so registrirani in aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
– imajo urejene kadrovske zadeve (licence oziroma potrdila pristojnih institucij),
– imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o registriranih tekmovalcih (če so registrirani po Zakonu o društvih),
– imajo najmanj 15 članov s plačano članarino (če so
registrirani po Zakonu o društvih),
– Občini Idrija redno dostavljajo programe dejavnosti s
področja športa, podatke o članstvu in o realizaciji programov,
doseženih rezultatih in druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov
v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za
enkratne akcije,
– program je neprofitne, oziroma nekomercialne narave.
V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Idrija
in je namenjen občanom Občine Idrija, na razpis pa se za ta
program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Idrija, je
za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima
sedeža v Občini Idrija, če izpolnjuje ostale pogoje.
II. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE

3391.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Idrija

Na podlagi 2. odstavka 5. in 3. odstavka 16. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. 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 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je
Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

4. člen
(programi)
A. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), se iz
občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine (skupine
dejavnosti):
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
3. obštudijska športna dejavnost,

Uradni list Republike Slovenije
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. športna rekreacija,
9. šport starejših.
B. Poleg prej naštetih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programov, uvrščenih v LPŠ, se iz občinskega proračuna
sofinancira tudi naslednje razvojne in strokovne naloge ter
infrastruktura s področja športa:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
2. založniška dejavnost v športu,
3. športne prireditve.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LPŠ
5. člen
(komisija za šport)
Komisija za šport Občine Idrija je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, ki ne smejo biti z vlagatelji, ki
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani. Župan
s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika.
Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata
zaradi neudeležbe na sejah komisije in/ali neizvajanja nalog
člana komisije in/ali kršitve določil o prepovedi interesne povezanosti in imenuje nove.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov
navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas
predsednika komisije.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz 7. člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z
določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza
poročil izvajalcev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril
za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne in strokovne naloge za Komisijo za šport
zagotavlja občinska uprava Občine Idrija.
Predvsem pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije na spletni strani občine,
– pripravi pregled dokazil o izpolnjevanju pogojev za
dodelitev sredstev, izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, ter pripravi kratek povzetek vsebine vlog,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijavitelja do občine, ter druge informacije, potrebne
za pravilnost postopka,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
6. člen
(postopki priprave LPŠ)
Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog
oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov.
S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi višino
sredstev za izvajanje LPŠ.
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je
odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem
proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov
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in nalog je po pogojih, merilih in metodologiji, ki so opredeljeni
v prilogi tega pravilnika, izražena v točkah. Vrednosti točk po
posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po
sprejetem občinskem proračunu za vsako leto posebej.
7. člen
(javni razpis)
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Idrija.
Javni razpis se izvede praviloma do 30. novembra oziroma po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni. Razpisna dokumentacija
mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge,
kot je opredeljeno v 4. členu tega pravilnika. Pripravljena mora
biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov
za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega
razpisa objavi razpis v enem javnem mediju na območju Občine Idrija ter na spletnih straneh Občine Idrija.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena
v roku, določenem v javnem razpisu.
Prijav, prispelih po izteku roka, določenega v javnem razpisu, se ne sprejme in se zapečatene vrne pošiljatelju.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z
razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega
izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot
15 dni po roku za oddajo prijave.
8. člen
(izbor programov)
Po izteku razpisnega roka komisija za šport odpre vloge
po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju
vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu
odpiranja vlog,
– ugotovitve o pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti
vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti vse izpolnjene obrazce in vsa obvezna dokazila. Prijavitelje, ki so posredovali formalno nepopolno prijavo, se pozove, da lahko le-to
dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino ocenjevanja programov. Formalno nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se
s sklepom zavržejo. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne
dopolnitve vlog niso mogoče.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.
Komisija za šport posreduje predlog sklepa v sprejem
pooblaščeni osebi občinske uprave.
9. člen
(sklep o izbiri)
Pooblaščena oseba občinske uprave izda sklep o izbiri in
sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v
skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa,
lahko v roku 8 dni vloži pritožbo.
Župan o pritožbi odloči v roku 30 dni po prejemu. Ta sklep
je dokončen.
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Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za
vrednotenje in izbor programov športa. Vložen ugovor ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.
10. člen
(pogodba)
Po pravnomočnosti sklepa občina z izbranimi izvajalci
sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– ime izvajalca, naslov, davčno in matično številka, številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višino sredstev, namenjenih posamičnim programom,
– rok za oddajo poročil,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik, ob nenamenski porabi
sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne Občini
Idrija v roku 8 dni od prevzema poziva za podpis, se šteje, da
je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
Na osnovi podpisanih pogodb se izvajalcem odobrena
sredstva nakazujejo na transakcijske račune.
Sredstva za sofinanciranje programov, navedenih v 3. točki 13. člena, se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih
verodostojnih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca,
do odobrene višine.
V primeru, da izvajalec ne dosega normativov, ki so
določeni v okviru točkovnega sistema, glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le sorazmerni
delež točk.
11. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci morajo oddati Občini Idrija najkasneje do 15. julija tekočega leta polletno poročilo o izvedbi programov z dokazili
o izpolnitvi prevzetih obveznosti in do 15. januarja naslednjega
leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi
prevzetih obveznosti. V primeru, da Občina Idrija na osnovi
podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev, se neupravičeno
pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem
obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne
izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku Občina Idrija ravna tudi
v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in
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naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec
do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni dostavil celoletnega poročila, se ugotovi, da programov ni izvajal in je dolžan
vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
O izvedbi prireditev, izobraževanj in projektov mora izvajalec oddati poročilo v 15 dneh. Če ga ne odda, ni upravičen
do sredstev. Neporabljena sredstva se razdelijo izvajalcem, ki
so imeli s prireditvijo več stroškov.
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev izvaja
občinska uprava in drugi pristojni organi Občine Idrija.
IV. NORMATIVI, KAZALCI IN METODOLOGIJA
ZA VREDNOTENJE
13. člen
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih
programov v Občini Idrija so določeni v prilogi tega pravilnika.
Vrednost elementov po posameznih programih in razredih se
ovrednoti v točkah.
Komisija za šport lahko vrednost točke za posamezne
programe in razrede določi v različni višini.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Občinska uprava spremlja izvajanje dogovorjenih programov in o tem enkrat letno s pisnim poročilom obvešča župana
in občinski svet.
15. člen
S prejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni
list RS, št. 23/08, 104/09, 6/11, 107/13).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Predmet meril so naslednje vsebine športnih programov in področij:
1.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3
Prostočasna športna vzgoja mladine
2.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3.
Obštudijska športna dejavnost
4.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
4.1
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4.2
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5.
Kakovostni šport
6.
Vrhunski šport
7.
Šport invalidov
8.
Športna rekreacija
9.
Šport starejših
10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu
11. Založniška dejavnost v športu
12. Športne prireditve
12.1
Tekmovalne prireditve
12.2
Množične športno rekreativne prireditve
13. Športni objekti

Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.
Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem
študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa, v skladu z merili, ki jih določi minister.
Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki ima najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali
druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanje v skladu z
Zakonom o športu.

OPREDELITEV POJMOV

POGOJI, MERILA IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI IDRIJA

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Pogoji za vrednotenje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih so naslednji:
 udeležba mora biti potrjena s strani mednarodne panožne zveze in društva,
 vsi športniki morajo promovirati Občino Idrija,
 športniki morajo dostaviti uradne rezultate.

Društvo lahko pridobi dodatne točke za medalje, osvojene na tekmovanjih v preteklem letu. Za medalje, osvojene na neolimpijskih športnih
panogah oziroma neolimpijskih disciplinah športnih panog, se pridobljene točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5.
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Vrednotenje uspešnosti se izvaja pri programih:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 obštudijska športna dejavnost,
 športna rekreacija,
 šport starejših,
 kakovostni šport,
 vrhunski šport.

Št.

Športnik, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, ki izvaja programe v različnih športnih panogah, se vrednoti le v eni športni panogi.

10044 /

Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
 kategorizacijo športnikov po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih
sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za šport,
 uvrstitev ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu (vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat v
posamezni vadbeni skupini),
 uvrstitev ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v predhodnem letu.

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa in področij so:
 časovni obseg programa,
 velikost vadbene skupine,
 časovni obseg dela strokovnega kadra,
 časovni obseg uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi,
 drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, letnega programa športa in tega pravilnika.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Št.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok, starih do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri
izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

1.4 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.

Zajema dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni
vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno
izobraževalni zavodi, društva in zasebniki.

1. PROSTOČASNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Uvrstitev ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu (vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat v
posamezni vadbeni skupini)
Nastop na državnem prvenstvu
posamično
ekipno
1. mesto
10%
12%
2. mesto
8%
10%
3. mesto
5%
8%

Udeležba na uradnih mednarodnih tekmovanjih evropskih in svetovnih zvez (Evropsko prvenstvo, Evropski pokal, Svetovno prvenstvo, Svetovni
pokal, Olimpijske igre)
Število udeležencev
vrednost
0 - 10
5%
10 - 20
8%
nad 20
10%
član državne reprezentance
10%
Udeležba na Olimpijskih igrah
20%

Uradni list Republike Slovenije
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- 20 urni tečaj
- 10 udeležencev v skupini

- do 60 ur letno
- 15 udeležencev v skupini

c) Tečaj smučanja

e.) Drugi programi

- do 60 ur najema objekta za izvajalce, ki
nimajo zagotovljene brezplačne vadbe
- strokovni kader

- 10 točk /ura/skupina

- 15 točk/ura/skupina

- 5 točk / udeleženca/dan
- 10 točk/ura/skupina

- 5 točk /udeleženca/dan
- 10 točk ura/skupina
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Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA OBLIKA ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
VSEBINE
PROGRAM
Zlati sonček B, C, D
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
1.,2.,3. razred
- 15 - 20 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1
Program KRPAN
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
4.,5.,6. razred
- 15 - 20 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1
Naučimo se plavati
- 15 urni tečaj za neplavalce 5.- 8. raz. - - strokovni kader
- 10 točk ura/skupina
- 10 udeležencev v skupini
- objekt
- 5 točk /udeleženca/dan
Tečaj smučanja
- 30 urni tečaj
- strokovni kader
- 12 točk/ura/skupina
-10 udeležencev v skup.
- objekt
- 5 točk/udeleženca/dan
Drugi programi
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 15 do 20 udeležencev v skupini
- objekt za izvajalce, ki nimajo zagotovljene
- tabela 1
brezplačne vadbe
Planinstvo, taborništvo,
- 10 pohodov/leto, 10 udelež. v skupini - strokovni kader
- 50 točk/pohod/skupina
skavtstvo
- šola-40 ur /leto, 20 udelež. v skupini
- strokovni kader
- 10 točk ura/skupina
Šolska tekmovanja
- materialni stroški

Št.

- objekt
- strokovni kader

- objekt
- strokovni kader

10046 /

1.5 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, starih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo
prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

- 10 urni tečaj prilagajanja na vodo
- 10 udeležencev v skupini

- 5 točk /udeleženca/dan
- 10 točk ura/skupina

- do 60 ur letno
- od 10 do 20 udeležencev v skupini

- objekt
- strokovni kader

VREDNOST ELEMENTOV

ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

b) Naučimo se plavati

PROGRAMSKE
VSEBINE
a) Zlati sonček A

Stran
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V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- od 5 do10 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Program vključuje otroke in mladino s posebnimi potrebami do 20. leta starosti.

Zajema prilagojeno izvajanje gibalnih programov, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi in društva.

2. ŠPORTNA V ZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
VSEBINE
Drugi programi
- do 80 ur letno
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 15 - 20 udeležencev v skupini
- objekt
- tabela 1
Planinstvo, taborništvo, - 10 pohodov/leto,
- strokovni kader
- 50 točk/pohod/skupina
skavtstvo
- 10 udeležencev v skupini

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

1.6 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, starih od 15 do 20 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri
izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.

Uradni list Republike Slovenije
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Programi so razdeljeni v tri stopnje:
 I. stopnja – starostna skupina 8 do 11 let
 II. stopnja – starostna skupina od 12 do 13 let
 III. stopnja – starostna skupina od 14 do 15 let.
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4.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK. USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, stari od od 8 do 15 let, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in
visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.

Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno
zvezo ali Zvezo športnih invalidov Slovenije, ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez potrjen nastop na
tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Programi športne vzgoje otrok in mladine (športne šole) potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko in materialno osnovo za
izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih
ter nadgrajuje trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo
stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v športu.

Št.

4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

10048 /

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno
- objekt
- tabela 1
- 20 udeležencev v skupini
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Športna dejavnost študentov zajema različne oblike športnih dejavnosti študentov.

3. OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST

Stran
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Za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za izvedbo
vadbenega procesa:
 vsaj tri starostne kategorije od I. do V. stopnje,
 da so tekmovalci registrirani pri nacionalni panožni zvezi,
 da vadijo v vadbeni skupini najmanj 4 krat tedensko, 10 mesecev v letu,
 da se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

Št.

Programi so razdeljeni v dve stopnji:
- IV. stopnja – starostna skupina od 16 do 17 let
- V. stopnja – starostna skupina od 18 do 20 let.

V selekcijske programe se lahko vključijo mladostniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo,
da bi postali vrhunski športniki.

4.2. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Program zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
I. stopnja
- do 240 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1
II: stopnja
- do 240 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1
III. stopnja
- do 300 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.

Za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za izvedbo
vadbenega procesa:
 vsaj dve starostni kategoriji od I. do III. stopnje,
 da so tekmovalci registrirani pri Nacionalni panožni zvezi,
 da vadijo v vadbeni skupini najmanj 3 krat tedensko, 9 mesecev v letu,
 da se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
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Kolektivne športne panoge se delijo na štiri nivoje in sicer glede na nivo državne lige, v kateri izvajalec nastopa v času javnega razpisa.

Individualne športne panoge se delijo na dva nivoja in sicer glede na dosežene rezultate prijavljenega programa v minuli tekmovalni sezoni
državnega prvenstva. Dobitniki medalj se uvrstijo v prvi nivo, ostali izvajalci v drugi nivo.
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Sem spadajo programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka, ter na
mednarodnih tekmovanjih.

5. KAKOVOSTNI ŠPORT

V primeru manjšega števila kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem
programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.

najmanj 6 vadečih v skupini
najmanj 12 vadečih v skupini

Št.

Šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
individualni športi
kolektivni športi

10050 /

Tabela 2

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
IV. stopnja
- do 340 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine-tabela 2
- objekt
- tabela 1
V. stopnja
- do 450 ur letno/skupina
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- velikost skupine- tabela 2
- objekt
- tabela 1

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.

Stran
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ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
PROGRAM
- do 500 ur letno/11 tekmovalcev
- do 400 ur letno/11 tekmovalcev
- do 320 ur letno/11 tekmovalcev
- do 200 ur letno/11 tekmovalcev

Kolektivni športi
UDELEŽENCI
PROGRAMA
1 nivo
2. nivo
3. nivo
4. nivo
- objekt
- objekt
- objekt
- objekt

tabela 1
tabela 1
tabela 1
tabela 1

VREDNOST ELEMENTOV

Športniki, s katerimi društvo kandidira za program Vrhunskega športnika, morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKZ – ZŠZ pred zaključkom
razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja občine.
RAZRED
Individualni športi - točk
Kolektivni športi - točk
Mladinski razred
400
50
Državni razred
600
100
Perspektivni razred
800
200
Mednarodni razred
1000
400
Svetovni razred
1200
600

Št.

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju
v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Vrhunski šport zajema programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih rezultatov na
mednarodni ravni.

6. VRHUNSKI ŠPORT

- do 400 ur letno/skupino/6 tekmovalcev

2. nivo

- objekt ali nadomestilo v vrednosti tabela 1
objekta
- objekt ali nadomestilo v vrednosti tabela 1
objekta

- ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

- do 500 ur letno/skupino/ 6 tekmovalcev

Individualni športi
1. nivo

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov. V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v
posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
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V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno /skupino
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 20 udeležencev
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Zajema športno dejavnost odraslih, starih do 65 let, in predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa ljudi.

8. ŠPORTNA REKREACIJA

Programi športnikov invalidov kakovostnega in vrhunskega športa se vrednotijo na enak način kot programi športnikov kakovostnega in
vrhunskega športa.

Št.

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
- ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
PROGRAM
Vsi programi
- do 80 ur letno,
- strokovni kader
- 10 točk /ura /skupina
- v skupini 10 udeležencev
- objekt
- tabela 1

10052 /

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti, z namenom ohranjanja gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport invalidov zajema vse pojavne
oblike športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.

7. ŠPORT INVALIDOV

Stran
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- do 250 točk posameznik
- do 700 točk posameznik
- do 150 točk posameznik

VREDNOST ELEMENTOV
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- kotizacija
- kotizacija
- kotizacija

- ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

Št.

PROGRAMSKE
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
VSEBINE
PROGRAM
a)osnovno usposabljanje - za 2. stopnjo usposobljenosti
- za 3. stopnjo usposobljenosti
b) izpopolnjevanje
- licenčni seminarji

Pogoji za sofinanciranje so:
1. da kandidata na usposabljanje ali izpopolnjevanje predlaga in prijavi osnovna športna organizacija oz. izvajalec ter z njim sklene
pogodbo, s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v
Občini Idrija kot strokovni delavec pri izvajanju letnega programa športa,
2. da je športna panoga zajeta v program sofinanciranja iz občinskih proračunskih sredstev,
3. da ima društvo dejavnost v športni panogi, kamor prijavljajo kandidata za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
4. da je izpopolnjevanje potrjeno od Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite
Slovenije, ter nacionalne panožne športne zveze.

Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti
izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v skladu s temi merili.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri
fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih
izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov. Sofinancira se usposabljanje in
izpopolnjevanje izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev, ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci letnega programa športa v občini.

10. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU

V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega letnega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja
ustrezno sorazmerno zniža.
UDELEŽENCI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA - PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
VREDNOST ELEMENTOV
PROGRAMA
Vsi programi
- do 80 ur letno /skupino
- strokovni kader
- 10 točk/ura/skupina
- 20 udeležencev
- objekt
- tabela 1

Predmet sofinanciranja je uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader.

Predstavlja športno rekreativno gibalno dejavnost oseb nad 65. letom starosti. Predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s
prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja.

9. ŠPORT STAREJŠIH
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vrednost
do 30 točk
do 30 točk
do 30 točk
do 20 točk

Merilo
Deficitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne programe
Dostopnost širšemu krogu uporabnikov
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Sofinancira se publikacije, ki dosežejo višje število točk.

vrednost
do 50 točk
do 40 točk
do 20 točk

Vrsta publikacije
Strokovna literatura in gradivo
Občasne publikacije (almanah, bilten…)
Propagandno gradivo

Sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti lahko pridobijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije,
 predložijo natančen finančni načrt
 publikacija izide v letu sofinanciranja.

Št.

Iz proračuna občine se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in gradiva, drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v občini. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo
informacije za širši krog uporabnikov.

10054 /

11. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V ŠPORTU

Sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja se izvrši, ko osnovna športna organizacija oz. izvajalec posreduje:
 potrdilo o plačani kotizaciji za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
 program – razpis usposabljanja ali izpopolnjevanja,
 dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju,
 podpisano pogodbo s kandidatom.

Stran
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600
900
1000

150 in več

imeti morajo daljšo tradicijo,
primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
potekati morajo na območju občine (izjema so primeri, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
organizator je društvo s sedežem v občini,
na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine,
prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.

100 - 150
21 in več
500
800
900

Št.

12.2 Množične športno rekreativne prireditve:

Nivo tekmovalne športne prireditve

Udeležencev
30 - 50
50 - 100
4-10 ekip
11-20 ekip
Občinska in medobčinska športna prireditev 200
300
Državna športna prireditev
500
700
Mednarodna športna prireditev
600
800

Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in
ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.
Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% nastopajočih športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj, dobi
prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.
Nastopajoči slovenski športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi.

12.1 Tekmovalne prireditve:
 prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oz. državnem koledarju,
 potekati morajo na območju občine (izjema so primeri, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
 organizator je društvo s sedežem v občini,
 na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine,
 prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.

Občina lahko v primerih iz prejšnjega odstavka sofinancira najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih.
Stroški pogostitev (hrana, pijača), ter nagrade nastopajočim niso upravičeni stroški za sofinanciranje s strani občine.

Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali množične prireditve ter druge večje športne
prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju občine in niso del rednega športnega programa prijavitelja.

12. ŠPORTNE PRIREDITVE
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Objekte se razporedi glede na velikost, namembnost ter obratovalne stroške. Posamezne vrste objektov je potrebno obravnavati diferencirano odprti, zaprti, specializirani. Vrednoti se število točk/uro/vadbeno skupino.
Vrsta objekta
Korigirana vrednost
1. Zaprti objekti
- velika dvorana - I. in II. nivo tekmovanj NPZ
30 točk
- mala dvorana (1/3 dvorane) - nižji rangi
18 točk
- telovadnice na OŠ
15 točk
- specialni objekti - strelišče
7 točk
- balinarska dvorana
15 točk
- balon za tenis (dva igrišča)
27 točk
2. Odprti objekti
- nogometno igrišče
22 točk
- igrišče za mali nogomet z umetno travo
8 točk
- asfaltne površine
7 točk
- peščene površine - tenis
15 točk
- balinišče
7 točk
Športnim programom, ki ne koristijo objektov (telovadnic ) v priznanem obsegu, se vrednoti objekt kot materialni strošek v višini 7 točk. Športnim
programom, ki se izvajajo tako v dvorani, kot na drugih objektih, mora društvo oziroma klub v prijavi opredeliti število ur vadbe v dvorani in izven
nje.

Tabela 1

Obseg programa se vrednoti v urah, pri čemer je ura programa 60 minut.

13. ŠPORTNI OBJEKTI

500
800
900

150 in več

Št.

100 - 150
21 in več
400
700
800

10056 /

Udeležencev
Nivo športno rekreativne prireditve
30 - 50
50 - 100
4-10 ekip
11-20 ekip
Občinska in medobčinska športna prireditev 100
200
Državna športna prireditev
300
500
Mednarodna športna prireditev
400
600

Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in
ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.
Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% nastopajočih športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj dobi
prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.

Stran
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IVANČNA GORICA
3392.

Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin na območju Občine Ivančna
Gorica

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. 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), 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), 3. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl.
US), prvega odstavka 4. člena v povezavi z 10. členom Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni
seji 15. novembra 2017 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin
na območju Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)

Št.
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uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
5. člen
(pomen pojmov)
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
1. Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem:
– zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi
in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih športnih
površinah in spominskih obeležjih izven pokopališč; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih
za naravno okolje; otroška igrišča na javnih zelenih površinah;
parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter
druge zelene javne površine, določene s predpisi občine.
– utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne
športne površine na javnih utrjenih površinah; trgi in tržnice;
otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene
javne površine, določene s predpisi občine.
2. V ostalih primerih odloči o tem, ali se posamezno
zemljišče šteje za javno površino v smislu določil tega odloka,
občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja Javno
komunalno podjetje Grosuplje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko določene naloge
iz tega odloka občina izvaja v okviru občinske uprave.
(3) Dejavnost javne službe se skladno s tem odlokom
določi in opravlja na celotnem območju Občine Ivančna Gorica.

Ta odlok ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v
nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Ivančna Gorica
in vključuje urejanje, varstvo in vzdrževanje javnih zelenih in
javnih drugih površin.

3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

2. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(vsebina odloka)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih in zelenih javnih površin
iz prejšnjega odstavka obsega:
1. spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
2. tedensko in mesečno pobiranje smeti ter pometanje,
3. vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
4. urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
5. zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves,
drevoredov in grmovnic,
6. obrezovanje živih mej, zlasti ob cestah in pločnikih, da
ne ovirajo preglednosti križišča ter hoje po javnih prometnih
površinah,
7. oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
8. varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in
poškodbami,
9. postavitev in vzdrževanje raznih opozorilnih tabel za
prepoved hoje po zelenicah,
10. druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja
urejen videz javnih površin.
(3) Zelene in druge površine fizičnih in pravnih oseb urejajo in vzdržujejo lastniki.
(4) Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki se po
zakonu, ki ureja gozdove, štejejo za gozdno površino, veljajo
predpisi o gozdovih.

S tem odlokom se določi:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. viri financiranja javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je
javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem odloka,
8. kazenske določbe in
9. končne določbe.
3. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se

7. člen
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8. člen

12. člen

(izvajanje javne službe po izvedbenem programu)

(prepovedi)

(1) Javne površine se urejajo z izvedbeno dokumentacijo,
ki temelji na programu ureditve javnih zelenih in utrjenih površin in predlogih za zavarovanje posameznih značilnih javnih
zelenih in utrjenih površin, drevoredov in zelenih površin ob
vseh pomembnejših prometnicah, križiščih, objektih, urejenih
vodnih strugah ipd.
(2) Javne zelene in utrjene površine na območjih naselij,
ki niso vključene v izvedbeno dokumentacijo, se urejajo s programom ureditve zelenih in utrjenih površin, katerega sprejme
občinski svet na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
(3) Program ureditve javnih zelenih in utrjenih površin
mora biti usklajen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.
(4) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec
javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam
občine do 15. oktobra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je predlog cen storitev izvajalca javne službe in
ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini.
Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim
proračunom za prihodnje leto.
(5) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe
za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki jo skleneta izvajalec javne službe in občina.
(6) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju urejanja predmeta
javne službe ter pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske
javne službe, sklenjene z občino.
(7) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja
javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali
posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem, ob
predhodni pridobitvi soglasja občine.
(8) Podrobneje se standardi storitev javne službe, ki jih
mora zagotavljati izvajalec, določijo v pravilniku, ki ga sprejme
občinski svet.

Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
1. odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
2. v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
3. uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč ter
drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
4. javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa
občinske uprave,
5. puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za
katere ni zagotovljen poseben prevoz,
6. ustavljati, parkirati na izven za to namenjenih površinah, se po javnih zelenih površinah voziti s kolesi, motornimi
vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin, ali
zagotavljanju javnega reda in miru,
7. uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline
in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin,
obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje
ali druge nasade in poškodovati žive meje,
8. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in
urejenih poti,
9. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
obešati ali pritrjevati kable, žice, antene,
10. odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke, obrezano vejevje in listje,
11. odlagati in skladiščiti na zelenih in utrjenih javnih
površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez
soglasja upravljavca,
12. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke, grmičevje itd.,
13. spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in
izlivati okolju nevarne snovi,
14. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
15. postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen
na za to določenih mestih,
16. namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz trave
ali ubijati prosto živeče živali,
17. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem
povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev,
stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili
škodo na objektih ob javnih zelenih površinah,
18. jezditi, razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti,
19. puščati iztrebke domačih živali.

4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
9. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
10. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin
redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah
uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem
spletu.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
11. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni
službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako
poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na
varno uporabo javnih površin na območju občine.

6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja storitev)
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Cene storitev oblikuje izvajalec javne službe ob pripravi oziroma predložitvi izvedbenega programa, ki ga potrdi
župan.
(3) Cenik storitev iz prejšnjega odstavka potrdi občinski
svet.
(4) Cene izvajanja javne službe ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu in se oblikujejo ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe.
(5) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v
zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s
pogodbo.
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7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE
TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO
IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
14. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine
na območju občine, ki so grajeno javno dobro v lasti Občine
Ivančna Gorica.
(2) Zelene in utrjene javne površine so določene v katastru javnih površin Občine Ivančna Gorica, ki ga izdela izvajalec v sodelovanju z občino v roku dveh let po uveljavitvi tega
odloka. Kataster mora vsebovati poleg splošnih podatkov tudi
kategorizacijo zelenih površin.
15. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni
površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in
kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
16. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojna občinska inšpekcija in občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb
tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
9. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 200,00 evrov
če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitev iz 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200,00 evrov, če ravna v nasprotju z določilom 12. člena
tega odloka.
(3) Z globo 200,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje posameznika.
10. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 007-0013/2017
Ivančna Gorica, dne 15. novembra 2017
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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KAMNIK
3393.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski
samostan

Na podlagi 3. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda
Mekinjski samostan
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem Odlokom Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja Javni zavod
Mekinjski samostan (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna
vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja
zavoda.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Mekinjski samostan.
Skrajšano ime zavoda je: Mekinjski samostan.
Sedež zavoda je v Kamniku, Polčeva pot 10.
3. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta odlok.
III. ŽIG ZAVODA
4. člen
V žigu je poleg simbola zapisano ime zavoda.
Število žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor zavoda.
IV. POSLANSTVO ZAVODA
5. člen
Zavod organizira in izvaja izobraževalne, kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve. V okviru svojega poslanstva zavod ohranja in promovira materialno in nematerialno
dediščino Mekinjskega samostana.
Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito ponudbo Mekinjskega samostana s pripadajočo zunanjo okolico. Zavod
programsko povezuje javne zavode, nevladne organizacije ter
druge izvajalce izobraževalnih, kulturnih in turističnih prireditev,
ki so v javnem interesu.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo oziroma pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo:
– upravlja z objektom s pripadajočim zemljiščem,
– predstavlja in promovira zgodovino Mekinjskega samostana, Kamnika in Slovenije ter ohranja kulturno in naravno
dediščino,
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– organizira in izvaja različne vzgojno-izobraževalne programe in prireditve,
– organizira in izvaja pedagoške, kulturnovzgojne in andragoške programe ter programe za skupine s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja kulturne in druge prireditve v javnem
interesu,
– izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,
– sodeluje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami
doma in v tujini ter drugimi javnimi zavodi v Občini Kamnik.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja
tudi naslednje druge, tržne dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz
nejavnih virov:
– protokolarno dejavnost (npr. poročna in spremljajoča
dejavnost),
– oddajanje prostorov za razstave, kulturne, izobraževalne in druge prireditve ter storitve,
– oddajanje prenočitvenih kapacitet,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev prireditev,
– prodaja drobnih spominkov in publikacij,
– druge dejavnosti, skladne z namenom ustanovitve javnega zavoda.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen
z letnim programom dela in finančnim načrtom.
7. člen
Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
C/18.120
C/18.130
C/18.200
G/47.782
G/47.789
G/47.890
G/47.910
G/47.990
I/55.209
I/56.101
I/56.102
I/56.103
I/56.104
I/56.300
J/58.110
J/58.140
J/58.190
J/59.110
J/59.120
J/59.130
J/59.140
J/59.200
J/62.090
J/63.110
J/63.120
L/68.200
L/68.320

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Druge nastanitve za krajši čas
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
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M/72.200
M/73.110
M/73.200
M/74.200
M/74.300
N/77.290
N/77.390
N/82.190
N/82.300
N/82.990
P/85.520
P/85.590
R/90.010
R/90.020
R/90.030
R/90.040
R/91.012
R/91.020
R/91.030
R/93.299
S/94.999

Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij.

Dejavnosti zavoda, ki so opredeljene kot javna služba
oziroma nepridobitna dejavnost, se štejejo kot javna služba,
katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko spremeni
ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
VI. ORGANIZIRANOST IN ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.

8. člen

Svet zavoda
9. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, imenovani izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ oziroma pravnih
zadev,
– en predstavnik zaposlenih,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu na
neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, določen
v statutu zavoda.
Svet zavoda se konstituira, ko člani sveta izmed sebe
izvolijo predsednika.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj
devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov
sveta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki
jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana
oziroma izvoljena večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s poslovnikom.
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10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki so določene z zakonom in podzakonskimi akti, naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo
izvajanje,
– sprejema statut in druge akte, za katere je s predpisi ali
tem odlokom določeno, da jih sprejme svet zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– potrjuje letno poročilo,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– razpisuje volitve v svet zavoda, oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugimi
predpisi in tem odlokom.
Ostale naloge so določene v statutu zavoda. Podrobnejše
delovanje sveta zavoda se določi s poslovnikom.
Direktor
11. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod,
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja
zavod,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda in zagotavlja pripravo aktov, ki jih
sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta in ustanovitelja oziroma njegovih organov,
– skrbi za trženje storitev in določa ceno storitev,
– določa odpiralni čas za dejavnosti,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi javnimi zavodi,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi
in ta odlok.
Svet daje soglasje k aktom iz tretje, četrte, pete, šeste,
sedme in osme alineje prejšnjega odstavka tega člena.
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12. člen
Direktor mora pri vodenju poslov zavoda ravnati z javnimi
sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
finančnega načrta, razen, ko pogodba o financiranju določa
drugače.
Direktor v pravnem prometu ne sme razpolagati z muzejskim gradivom, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno
dopolnitev spomeniške zbirke, o čemer odloča svet zavoda po
predhodnem soglasju župana, skladno s predpisi.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji
delovnih mest.
13. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem oziroma
drugo stopnjo izobrazbe družboslovne smeri,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada najmanj dva svetovna jezika,
– pozna področje dela zavoda,
– ima izkušnje na področju marketinga in organizacije
dogodkov,
– ima sposobnost in izkušnje s področja organiziranja in
vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidat za direktorja mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
14. člen
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj
po predhodnem mnenju sveta in za dobo petih let z možnostjo
ponovnih imenovanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj
javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če se na razpis ne prijavi nihče ali če nihče od prijavljenih
kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje svet zavoda
vršilca dolžnosti direktorja po predhodnem soglasju ustanovitelja, vendar najdlje za eno leto.
Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja svet
zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja,
imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanovitelj.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v
zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti
v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom
na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi
in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremičnino, ki je del
javne infrastrukture na področju kulture in pripadajočo opremo
v njej, in sicer objekt Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, Kamnik, s pripadajočim zemljiščem.
Vrednost nepremičnega in premičnega premoženja je
predmet pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje zavodu.
Premično in nepremično premoženje iz prvega in drugega
odstavka, ki ga ima zavod v upravljanju, je last ustanovitelja.
Zavod ga je dolžan uporabljati za opravljanje dejavnosti, za
katero je ustanovljen. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli
odtujiti nepremičnega premoženja, ga obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni ali ga oddati v podnajem brez soglasja ustanovitelja. V soglasju z ustanoviteljem ali na podlagi njegovih
odločitev lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami.
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Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VIII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO
16. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja iz prejšnjega člena tega odloka, še sredstva, ki jih zavod
pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, volili in iz drugih virov v skladu z
zakonom in drugimi predpisi.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi iz javne službe, mora zavod
izkazovati ločeno.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri
opravljanju dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem
mnenju sveta zavoda. Prednostno se presežek namenja za
investicijsko-vzdrževalna dela in opremo.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta
zavoda.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi v lasti ustanovitelja ter drugimi sredstvi, namenjenimi
opravljanju svoje dejavnosti.
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno,
razen v primerih iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju
župana, skladno s predpisi.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega
premoženja ustanovitelja v najem oziroma v uporabo, nameni
le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za investicije.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v
zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s
katerimi se to premoženje obremenjuje.
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– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom
in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za
spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
20. člen
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom in tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti skladni z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom. Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan
po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače
določeno.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom
določeno, da jih sprejme direktor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom,
opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga
imenuje ustanovitelj, vendar največ eno leto.
V.d. direktorja zavoda predlaga v sprejem statut najkasneje v treh mesecih po imenovanju sveta zavoda.
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata v
skladu s tem odlokom najkasneje v roku šestih mesecev od
dneva vpisa zavoda v sodni register.
22. člen
Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo
konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v petnajstih dneh
od izvolitve oziroma imenovanja članov sveta zavoda.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3528-0004/2016-4/1
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela
zavoda s plani in programi ustanovitelja,

3394.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
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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), 21. 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), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US),
4. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in
20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11.
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Kamnik
1. člen
Za 30. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09) se doda 30.a člen (odpis
vodarine), ki se glasi:
»30.a člen
(odpis vodarine)
Izvajalec lahko uporabniku, ki mu je bila odčitana poraba vode in pri tem ugotovljena izjemno velika poraba vode
zaradi okvare na interni vodovodni napeljavi, delno odpiše
strošek vodarine, in sicer največ enkrat v koledarskem letu.
Izjemno velika poraba vode iz prejšnjega odstavka
pomeni porabo, ki je več kot za 30 odstotkov večja od
povprečne obračunane porabe v zadnjih 6 mesecih pred
ugotovitvijo okvare.
Do odpisa plačila iz tega člena je upravičen uporabnik,
ki izpolnjuje svoje obveznosti iz tega odloka, izvajalec pa
ugotovi, da okvara iz tega člena ni nastala zaradi uporabnikove premajhne skrbnosti oziroma malomarnosti ter je
okvara, zaradi katere je izjemno velika poraba vode nastala, odpravljena. Uporabnik poda vlogo za odpis stroška
vodarine na naslov izvajalca KPK Kamnik d. d., Cankarjeva
ulica 11, 1241 Kamnik.
Pod pogoji iz tega člena lahko izvajalec uporabniku
delno odpiše plačilo stroška vodarine v času izmerjene izjemno velike porabe vode. Uporabniku se za ta čas vodarina
obračuna na osnovi povprečne obračunane porabe vode v
zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare, povečane za
30 odstotkov.
Na osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare, povečane za
30 odstotkov, se odpiše tudi strošek odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode oziroma odvoza blata iz greznic
in malih čistilnih naprav ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja.«
2. člen
Vse ostale določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Kamnik ostanejo v veljavi in se ne spreminjajo.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2017
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o obdelavi določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Kamnik

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1,
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,
97/12 – Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15 in 20/17), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11,
79/11 in 52/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji
dne 29. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi
določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
z območja Občine Kamnik
1. člen
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/16)
se v 11. členu besedilo drugega stavka v drugem odstavku
spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri
leta.«.
Črta se tretji odstavek 11. člena.
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 naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-97/2007-3/12
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3396.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Kamnik št. 1

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), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in
17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in
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20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11.
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Kamnik št. 1
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta – SD OPN Kamnik št. 1)
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 86/15).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA
DELA ODLOKA
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se spremenijo obrazložitve
izrazov tako, da se glasijo:
»2. Bruto tlorisna površina (BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž, izračunana po sistemu SIST ISO 9836. Pri
izračunu BTP se ne upoštevajo površine nepokritih balkonov
in odprtih teras.
9. Etaža je prostor med dvema zaporednima stropnima
konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho.
11. Faktor izrabe parcele objekta (v nadaljevanju FI),
se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta
(BTP), zmanjšano za površino kleti, in celotno površino parcele
objekta.
26. Majhna stavba je nezahteven ali enostaven objekt,
skladen s predpisi o klasifikaciji vrst objektov.
27. Mansarda (v nadaljevanju M) je del stavbe, katere
prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno
pod poševno, praviloma dvokapno streho.
28. Nadstropje (v nadaljevanju N) je del stavbe, katerega
prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor.
31. Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem se več
kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti.
44. Pritličje (v nadaljevanju P) je del stavbe, katerega
prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali
največ 1,40 metra nad njo.
54. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot
polovica površin namenjenih bivanju.
58. Terasna etaža (v nadaljevanju T) je zgornja etaža
stavbe neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom
do 7 stopinj. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme
presegati 60 % bruto tlorisne površine spodnje etaže. Odmik
terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 1,5 m.
65. Višina objekta, ki je določena s tem odlokom, se meri
od najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe
(sleme, oziroma zgornji rob venca pri ravnih strehah). Višina
objekta je lahko določena tudi z etažami nad terenom, pri
čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), mansarda (M), terasna
etaža (T) in nadstropje (N), pri čemer posamezne etaže ne
presegajo 3 metrov.«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se črtata 4. in 10. izraz z
obrazložitvijo.
4. člen
(1) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Klet« doda
nov ustrezno oštevilčen izraz, ki se glasi: »Kmetija je kmetijsko
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gospodarstvo, ki ga sestavljajo stanovanjska stavba kmetije,
ki predstavlja sedež kmetijskega gospodarstva, manj zahtevni
in nezahtevni ter enostavni objekti, namenjeni za opravljanje
kmetijske dejavnosti.«.
(2) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Parcela
objekta« doda nov ustrezno oštevilčen izraz, ki se glasi: »Pomožni kmetijski objekt je nezahteven ali enostaven objekt, ki je
namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije.«.
(3) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Raščen
teren« doda nov izraz, ki se glasi: »Ravna streha je streha z
naklonom strešine do 7 stopinj.«.
5. člen
V prvem odstavku 3. člena se izrazi z obrazložitvijo razvrsti po abecednem vrstnem redu in na novo preštevilči.
6. člen
V prvem stavku drugega odstavka 131. člena se za besedo »dopustna« doda beseda »tudi«.
7. člen
V 133. členu se črta drugi odstavek, ostali se ustrezno
preštevilčijo.
8. člen
135. člen (Regulacijske črte) se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»(1) Kot regulacijsko črto je pri umeščanju novih objektov
treba upoštevati gradbeno mejo, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. Gradbeno mejo na podlagi analize določi projektant
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri umeščanju objektov je treba upoštevati tudi s
tem odlokom določene varovalne pasove gospodarske javne
infrastrukture.«.
9. člen
(1) Drugi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se
glasi: »Nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m2 ter
podzemni komunalni objekti morajo biti, merjeno od najbolj
izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih
zemljiških parcel najmanj 1,5 m, podzemni komunalni vodi,
oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti
pa 0,5 m.«.
(2) Črta se šesti odstavek 136. člena. Dosedanji sedmi do
deveti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
(3) V dosedanjem sedmem odstavku 136. člena se nadomesti beseda »ograj« z besedo »objekta«.
10. člen
(1) Na koncu 137. člena se doda peti odstavek, ki se
glasi: »(5) Za predvideno pozidavo večjih praznih površin,
na katerih je možna gradnja treh ali več zahtevnih ali manj
zahtevnih objektov je treba izdelati strokovne podlage s prikazano parcelacijo, umestitvijo objektov, prikazom opremljanja
območja in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
ter poenotenim oblikovanjem predvidenih objektov (gabariti,
etažnost, smer slemena, nakloni streh, fasade …). Strokovne
podlage mora potrditi občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.«.
11. člen
(1) V tretjem odstavku 140. člena se za besedo »stavbe«
doda besedilo, ki se glasi: »nad oziroma pod nivojem terena«.
(2) V osmem odstavku 140. člena se nadomesti besedo
»javno« z besedo »pohodno«.
(3) Na koncu 140. člena se doda nov enajsti odstavek,
ki se glasi: »(11) Ne glede na določilo prvega odstavka tega
člena se lahko izjemoma, če na parceli objekta ni prostorskih
ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, manjkajoče število parkirnih mest zagotovi tudi na
drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta
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niso oddaljene več kot 200 metrov in če je omogočena njihova
trajna uporaba.«.
12. člen
(1) V drugem odstavku 142. člena se nadomestita četrta
in peta alineja z novima, ki se glasita:
»– majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na parceli objekta manj zahtevnega ali zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem, razen
objektov na zelenih površinah,
– enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti lastnih
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo razen dovozov,
za katere je treba pridobiti soglasje upravljavca cest.«.
(2) V četrtem odstavku 142. člena se črta besedilo z oklepaji, ki se glasi: »(kozolci, čebelnjaki)«.
13. člen
(1) V 144. členu se črtata šesti in sedmi odstavek, ostali
se ustrezno preštevilčijo.
(2) Na koncu 144. člena se dodajo novi odstavki, ki se
glasijo:
»(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih
gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta
izven stavbnih zemljišč ni treba določati.
(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se
gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije
in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti
parcelo objekta.
(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo
za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali
dostopov do zemljišč.«.
14. člen
Na koncu 146. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Za dostop do javne ceste v smislu prvega odstavka
tega člena, se za območje Velike planine oziroma za enote in
podenote KE-02, KE-02/376, KE-02/401, KE-02/406, KE-02/6,
KE-03, KE-04, VP-01, VP-02, VP-03, VP-05, VP-06, VP-07,
VP-08, VP-09, VP-10, VP-11, VP-12, VP-13, VP-14, VP-15,
VP-16, VP-17, VP-18, VP-19, VP-20, VP-21, VP-22, VP-25,
VP-26, VP-27, VP-28, VP-29, VP-30, ŽA-02, ŽA-03, ŽA-04,
ŽA-05, ŽA-06, ŽA-07, ŽA-08, ŽA-09, ŽA-10, ŽA-11, ŽA-14,
določa dostop z žičniškim sistemom, organiziran prevoz od
skupnih parkirišč ali peš dostop v skladu z veljavnim prometnim
režimom.«.
15. člen
Na koncu 159. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe podrobnih ali posebnih prostorskih izvedbenih pogojev glede varstva narave, je poseg
v prostor dopusten, če pristojni nosilec urejanja prostora za
varstvo narave poda soglasje k posegu.«.
16. člen
V prvem odstavku 161. člena se nadomesti druga točka
z novo, ki se glasi: »Zaradi celovitosti obravnave območja, je
treba pred pripravo posameznih OPPN ali pred spremembo
veljavnih izvedbenih aktov, za celotno območje EŠD 213 Kamnik – Mestno jedro, pripraviti strokovno zasnovo po 74. členu
ZVKD-1 (v nadaljevanju: strokovne podlage za mestno jedro).
Strokovne podlage za mestno jedro pripravi pristojni zavod za
varstvo kulturne dediščine. Na podlagi strokovnih podlag za
mestno jedro, se lahko fazno sprejema posamezne OPPN.«.
17. člen
V 2. točki »Strehe« tretjega odstavka 161. člena se v točki
»g« za stavkom, ki se glasi: »Nove strešne odprtine je mogoče
nameščati v skladu z osnostjo in oblikovanjem objekta.« doda
besedilo, ki se glasi: »Na streho glavne fasade je mogoče namestiti nove enookenske kukrle, ki morajo biti manjši kot okna
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hiše. Pri triosnih in štiriosnih fasadah sta dovoljena največ dva
manjša kukrla, pri petosnih največ trije, pri šestosnih največ
štirje.«.
18. člen
V 3. Točki »Fasade« tretjega odstavka 161. člena se
doda nova točka, ki se glasi: »o. Enokapni nadstreški, pritrjeni
na fasade objektov nad vrati, okni, odprtimi arkadami niso
dovoljeni.«.
19. člen
V 183. členu se črta odstavek, ki se glasi: »Dopustni so
samo tisti objekti, ki neposredno služijo objektom v skladu s
podrobnejšo namensko rabo.«, ostali trije odstavki se pravilno
označijo od ena do tri.
20. člen
(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine in
SSe prosto stoječa individualna gradnja« nadomesti v vrstici
»Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+1+M« z besedilom:
»P+1+M (ali T)«.
(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe
prosto stoječa individualna gradnja in SSv večstanovanjska
gradnja« v vrstici »fasade« doda nova alineja, ki se glasi:
»– Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri
lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških
hišic so dovoljene brunarice.«.
(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe
prosto stoječa individualna gradnja in SSv večstanovanjska
gradnja« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »Smer
slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico, razen kadar je
prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora)
oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter za zadnjo
alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:
»– Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri
čemer površina, ki jo prekriva ravna streha ne sme presegati
40 % zazidane površine stavbe.
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico
in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti
150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti
urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je
možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.
21. člen
(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi:
»P+M« z besedilom: »P+1+M«.
(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja
in SKj Vaško jedro« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje«
prva alineja spremeni tako, da se glasi: »Na parceli objekta je
dopustno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo, ter več gospodarskih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ograje in oporni
zidovi.« in doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– Dodatki na
pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso
dovoljeni.«.
(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SP Površine počitniških hiš« v
vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« spremeni prva alineja
tako, da se glasi: »– Na parceli objekta je dovoljeno zgraditi le
en objekt namenjen občasnemu bivanju ter eno stavbo kot nezahtevni in eno stavbo kot enostavni objekt ter ograje in oporni
zidovi.«, ter doda nova druga alineja, ki se glasi: »– Dodatki
na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na
strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami)
niso dovoljeni.«.
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(4) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja,
SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »fasade« doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– Fasade so lahko
tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se
uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene
brunarice.«.
(5) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi
podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici
»strehe« črta alineja, ki se glasi: »– Smer slemena mora biti
vzporedna z daljšo stranico razen kadar je prevladujoča (več
kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora)oblika strehe s
smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu dodajo nove
alineje, ki se glasijo:
»– Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri
čemer površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati
40 % zazidane površine stavbe.
– Za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem
območju občine dovoljene ravne strehe.
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico
in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti
150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti
urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je
možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

»

22. člen
V 185. členu se tabela nadomesti z novo tabelo:

Namenska raba
Podrobna
namenska raba

A – površine razpršene poselitve
Ak
Ap
Območja razpršene
Posebna območja sanacije razpršene gradnje
poselitve

Osnovna
dejavnost

– Za Ak se
prevzemajo določila
za SK.

Spremljajoče
dejavnosti
Izključujoče
dejavnosti
Vrsta zahtevnih
in manj zahtevnih
objektov
Največja višina
Merila in pogoji za
oblikovanje

Acd
Območja razpršene
poselitve – kulturne in
verske dejavnosti
– Na parceli legalno zgrajenih objektov razpršene gradnje – Za Acd se prevzemajo
so dopustni:
določila za CDk.
   – rekonstrukcija objektov,
– V območju ni dovoljeno
   – dozidave in nadzidave do 30 % BTP osnovnega
postavljati 12420 garažne
objekta,
stavbe.
   – vzdrževanje objektov,
   – odstranitev objektov,
   – gradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta,
   – komunalna in oblikovna sanacija objektov.
– Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni
prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za objekte v
namenski rabi SSe oziroma namensko rabo SK, če gre
za kmetije.
– Upoštevati je potrebno določila 182. člena tega odloka
glede sanacije razpršene gradnje.

Največja dopustna FZ: 0.70
FZ: 0.40
izraba
Posebnosti A
– Na območju kmetij je treba ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje.

23. člen
V 186. členu se pri drugem odstavku označba (1) zamenja z »(2)« ter se v istem odstavku v tabeli pri členitvi podrobne
namenske rabe »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti«
v vrstici »streha« črta alineja, ki se glasi: »– Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico razen, kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora) oblika
strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu doda
novi alineji, ki se glasita:
»– Dopustne so ravne strehe. V območjih varstva kulturne
dediščine je za gradnjo ravnih streh treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico
in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti

FZ: 0.70
–

«.

150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti
urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je
možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.
24. člen
V drugem odstavku 187. člena, se popravi pravilna označba odstavka (2).
25. člen
V drugem odstavku 188. člena se v tabeli pri podrobni
namenski rabi »BT Površine za turizem« in »BC Športni centri«
v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« nadomesti besedilo,
ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven
območja stavbnih zemljišč«.
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26. člen
V drugem odstavku 189. člena se v tabeli pri podrobnejši
namenski rabi »ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport«,
»ZD Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo«, »ZK
Pokopališča« in »ZP Parki« v dveh alinejah v vrstici »Merila
in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih površin«
nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom,
ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
27. člen
V drugem odstavku 195. člena se v tabeli pri namenski
rabi »K – kmetijska zemljišča« v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se
glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
28. člen
V drugem odstavku 196. člena se v tabeli pri namenski
rabi »G – gozdna zemljišča« v dveh alinejah v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini«
z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
29. člen
(1) V prilogi 1 se v tabeli pri »18. POMOŽNI KMETIJSKO
– GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi,
gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)« spremeni vrstica z naslovom »Gradbenoinženirski objekti« tako, da se dodajo »+« (plusi) pri namenskih rabah SK, SKj
in A« ter pogoj »11« pri namenskih rabah K1 in K2.
(2) V prilogi 1 se pri pogoju 2 dopolni besedilo tako, da
se pred besedilom: »nadstrešek«, doda besedilo, ki se glasi:
»garaža,«.
(3) V prilogi 1 se pri pogoju 11 dopolni besedilo tako, da
se za besedilom: »koritaste kmečke silose« doda besedilo, ki
se glasi: »z ali brez nadkritja«, ter črta zadnji stavek.
(4) V prilogi 1 se pri pogoju 21 zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Ograje nad to višino morajo biti praviloma
transparentne.«.
(5) V prilogi 1 se iz pogoja 37 črta besedilo, ki se glasi:
»Dopustno le v primeru agromelioracije.«.
30. člen
(1) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora
KA-39, KA-142, LT-01, LT-02, LT-03, LT-04, LT-06, LT-08, LT-09,
LO-03, LO-04, MA-01, MA-02, OŠ-02, PT-01, PT-03, ŠT-06,
ŠT-07, VA-01, VA-02, VK-01, VK-02, VK-14, VK-15, VK-16,
VK-18, ZT-02, ZT-04, ZT-05, ZT-07 in ZT-08 spremeni besedilo,
ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dopustna.« v besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov
na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec
urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.
(2) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-25
spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski
izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, da se glasi: »Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
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soglasje. Za potrebe obstoječih kmetij je dovoljena tudi gradnja
drugih nestanovanjskih stavb.«.
(3) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-35
spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski
izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, da se glasi: »Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Obstoječe zelene površine in vegetacija se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno.
Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora
za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje
kolesarskih poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.«.
(4) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-42
v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN« nadomesti besedilo »Prostorske ureditve v enotah KA-42 in KA-43 je treba načrtovati hkrati in celovito« z besedilom, ki se glasi: »Prostorske
ureditve v enoti KA-42 se načrtuje celovito, pri čemer je treba
posebno pozornost nameniti povezavi načrtovanega parka preko zelenih sistemov in javnih ter skupnih površin do robnih enot
ter do starega mestnega jedra«.
(5) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-62
v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN« v prvem odstavku
spremeni alineja, ki se glasi: »– dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih na parceli legalno zgrajenega objekta,« z novo, ki se glasi: »– dozidave, nadzidave in
rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov ter gasilskega
doma na parceli legalno zgrajenega objekta, in če na območju
poplav pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji,«.
(6) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora ML-02
v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji
(PPIP)« črta besedilo, ki se glasi: »Gradnja stavb ni dovoljena.«.
(7) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VČ-14
v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji
(PPIP)« na koncu stavka za besedo »dovoljena« doda besedilo, ki se glasi: »razen, če pristojni nosilec urejanja prostora za
upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji«.
(8) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VP-22
v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji
(PPIP)« na koncu doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni
potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se objektu ne
določi parcela objekta.«.
(9) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora
ŽA-02, ŽA-06 in ŽA-10 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila
doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati
določil 144. člena, oziroma se pastirskim stavbam (bajtam) ne
določi parcela objekta.«.
(10) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora
KA-111 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni
pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila doda stavek,
ki se glasi: »Z vzdrževanjem in nego obrežne vegetacije se
zagotavlja potrebno pretočnost struge in ustrezne hidromorfološke značilnosti.«.
(11) V prilogi 2 se v tabelo dodajo nove vrstice:

»

Naselje

KAMNIK

GOLICE

Enota
urejanja
prostora

KA-49

GO-01

Način
Namenska urejanja
raba prostora prostora

SSe

SSe

Usmeritve Posebni prostorski izvedbeni pogoji
FZ FI FZP za OPPN (PPIP)

PPIP

Za posege, ureditve in vzdrževalna dela
na območje kulturne dediščine je treba
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje.

PPIP

Za posega na stavbno zemljišče, ki
zajema parcele oziroma dele parcel
številka 808/3, 809 in 810 k.o. Hribi
veljajo določila za namensko rabo SK.
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Enota
urejanja
prostora
KE-01/11,
KE-01/12,
KE-01/353,
KE-01/355,
KE-01/357,
KE-01/510

Način
Namenska urejanja
raba prostora prostora

Acd, Ak, Ap

PPIP

KE-01/349
KE-01/363,
KE-01/365,
KE-01/368,
KE-01/484

Ak

PPIP

Ak, Ap

PPIP

ŽUPANJE NJIVE KE-01/373

Ak

PPIP

KLEMENČEVO

KE-01/485,
KE-01/486

Ap

PPIP

KAMNIŠKA
BISTRICA

KE-01/487,
KE-01/514

Ap

PPIP

ŽAGA

KE-02/401,
KE-02/406

Ak

PPIP

Naselje

ČRNA PRI
KAMNIKU

STAHOVICA

OKROGLO

Usmeritve Posebni prostorski izvedbeni pogoji
FZ FI FZP za OPPN (PPIP)
Ceste v območju enote kulturne
dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica
– Ambient lovskih in planinskih domov se
ohranjajo v peščeni izvedbi.
Ceste v območju enote kulturne
dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica
– Ambient lovskih in planinskih domov se
ohranjajo v peščeni izvedbi.
Ceste v območju enote kulturne
dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica
– Ambient lovskih in planinskih domov se
ohranjajo v peščeni izvedbi.
Ceste v območju enote kulturne
dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica
– Ambient lovskih in planinskih domov se
ohranjajo v peščeni izvedbi.
Ceste v območju enote kulturne
dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica
– Ambient lovskih in planinskih domov se
ohranjajo v peščeni izvedbi.
Ceste v območju enote kulturne
dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica
– Ambient lovskih in planinskih domov se
ohranjajo v peščeni izvedbi.
Območje se ne sme ograjevati z žičnatimi
ograjami.
Območja se v nočnem času ne sme
stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo
naj se senzorji na vklop/izklop.
Na zunanjih stenah objekta oziroma v
okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr.
zvočniki za predvajanje audio vsebin).
«.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA
DELA ODLOKA
31. člen
V grafičnem delu občinskega prostorskega načrta Občine
Kamnik se na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja
prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«, spremeni:
– na karti št. 38 se severno od EUP KA-50 spremeni
namenska raba iz G v K1,
– na karti št. 44 se doda zvezdica pri EUP GO-01.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik so na vpogled javnosti na sedežu Občine
Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine
Kamnik.
33. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-4/2016-5/1
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3397.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje B 23 Jata št. 1

Na podlagi 74. 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 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje B 23 Jata št. 1
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata
(Uradni list RS, št. 53/10), v nadaljnjem besedilu: Odlok.
Odlok se spreminja za območje etape 2 funkcionalne
enote 2, ki se izloči iz funkcionalne enote 2 in se pridruži funkcionalni enoti 1.
2. člen
Sprememba in dopolnitev Odloka je potrebna, ker lastnik
zemljišč zaradi spremenjenih ekonomskih okoliščin spreminja
svoje razvojne načrte in na območju obdelave načrtuje širitev
obstoječe dejavnosti namesto izvedbe logističnega centra.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
V 5. členu Odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje
OSA arhitekti d.o.o., Maribor, pod št. 15-178 v oktobru 2017.«
4. člen
V 6. členu odloka se za drugim odstavkom 1. točke dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Območje 1. spremembe OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski občini 1908 Podgorje: 649/4, 649/5, 649/12,
649/13, 649/15, 649/16, 649/17, 649/24, 649/26.
Velikost območja 1. sprememb in dopolnitev Odloka znaša 3.6 ha.«
5. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se po
novem glasi:
»Velikost funkcionalne enote F1 je 75.927 m2, velikost
funkcionalne enote F2 je 31.418 m2«.
6. člen
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev Odloka (območje
bivše etape 2 funkcionalne enote 2) se predvidi izvedba več
objektov za potrebe kmetijske dejavnosti: objekt za sušenje
gnoja, skladišče gnoja (do maks. velikosti objekta 4000 bruto m2), prizidek – razširitev obstoječe sortirnice in pakirnice,
skladišča jajc, skladišča embalaže, ekspedita in poslovnih prostorov.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek pod tem podnaslovom postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
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7. člen
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 se dosedanji četrti oziroma novi
peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V I. etapi je predvidena izgradnja objektov I, J, K in M
ter postavitev osmih silosov med objektoma J in K ter izgradnja
objektov na območju 1. sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape 2 funkcionalne enote 2).«
8. člen
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 tretji odstavek spremeni tako, da
se po novem glasi:
»V I. etapi je predvidena izgradnja objektov A, B in F s
pripadajočo zunanjo ureditvijo.«
9. člen
V 9. členu se v poglavju 3. Zasnova zunanje ureditve, v
podnaslovu Funkcionalna enota F2 besedilo petega odstavka,
ki se glasi »V II. etapi je predviden izkop terena za izgradnjo
objektov C in D v povezavi z izkopom za I. etapo in izkop za
rampo, ki bo locirana pravokotno na vhodni objekt E.«, briše.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo peti do
deveti odstavek.
10. člen
V 11. členu se v podnaslovu Funkcionalna enota F1 prvi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov
v funkcionalni enoti F1, mora biti usklajen med posameznimi
objekti.«
11. člen
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v
podnaslovu Funkcionalna enota F1, dosedanje besedilo spremeni tako, da se glasi: »Predvidena je izgradnja objektov I, J,
K, L, M in objektov v gradbeni coni GC.«
12. člen
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v
podnaslovu Funkcionalna enota F1 doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»V gradbeni coni GC se objekti lahko izvedejo tako, da
njihovi tlorisni gabariti ne segajo izven mej gradbene cone in
da sta njihova severna in južna fasada poravnani z gradbeno
linijo. Maksimalna višina objektov znaša +11 m od tal. Objekt
v jugovzhodnem delu gradbene cone GC se lahko izvede kot
prizidava obstoječega objekta sortirnice.«
13. člen
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v
podnaslovu Funkcionalna enota F2 dosedanje besedilo, ki se
glasi »Predvidena je izgradnja objektov A, B, C, D, E.« spremeni tako, da se po novem glasi: »Predvidena je izgradnja
objektov A, B.«
14. člen
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v
podnaslovu Funkcionalna enota F2, črta naslednje besedilo:
»II. etapa
Objekt C
tlorisna velikost 100x106,5 m (10650 m2 BTP), etažnost P,
max. višina objekta +14,7 od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m od
kote +/– 0,00.
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgradnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti
določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta.
Objekt D
tlorisna velikost 100x53,5 m (5350 m2 BTP), etažnost P,
max. višina objekta +14,7 od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m od
kote +/– 0,00,
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Objekt E
tlorisna velikost 20x20 m (1200 m2 BTP), etažnost K+P+1,
max. višina objekta +9,7 m od tal (–2,7 m), oziroma +7,0 m od
kote +/– 0,00.
Vratarnica in nadstrešek 5x25 m (125 m2 BTP), etažnost P, max. +6,5 m od kote +/– 0,00.
Oporni zid širine 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa
+/–0,00 do –2,7 m (max. 30,8x8,0 m)
dolžina zidu: max. 155 m.«

prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in
javnih prometnih površin;
– zmanjševanje emisije snovi iz motorjev, ki so vgrajeni v
uporabljeno gradbeno mehanizacijo, delovne naprave in transportna sredstva: ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne
gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisa, ki ureja preprečevanje
in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč, ter njihovo redno
vzdrževanje.«

15. člen
V 19. členu se v poglavju 1. Splošno, dodajo nov drugi,
tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»S posegi v tla naj se prizadene čim manj površin tal na
območju obravnavanega OPPN. Pri gradnji se uporabljajo le
gradbeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. Za začasne
prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo
obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine na
območju obravnavanega OPPN. Lokacije začasnih skladišč in
načini ponovne uporabe zemeljskega izkopa morajo biti znani
pred začetkom gradbenih del.
Na območju začasnega skladišča zemeljskega izkopa
in na celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in
drugih manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje
in odstranjevanje odpadne padavinske vode, kar še posebno
velja na mestih, kjer je večja verjetnost nastanka razlitja ali
razsutja nevarnih snovi.
Če gradnja objektov na območju obravnavanega OPPN
zahteva rušenje obstoječih hlevov ali drugih pomožnih objektov na območju B 23 Jata, je treba v načrtu gospodarjenja z
gradbenimi odpadki ločeno za odpadke iz rušenja obstoječih industrijskih objektov s posebno pozornostjo načrtovati postopke
za izločitev nevarnih gradbenih odpadkov pred rušitvijo oziroma
odstranitvijo objekta.
V primeru, da se razlije ali razsuje nevarna snov, je treba
onesnaženo zemljino takoj odstraniti in jo neškodljivo za okolje
skladiščiti ločeno od drugih odpadkov ter z analizo ugotoviti
stopnjo onesnaženosti zaradi oddaje v nadaljnje postopke predelave oziroma odstranjevanja.
V času gradnje objektov na območju obravnavanega
OPPN je treba zagotoviti, da se o nevarnostih in nesrečah z
nevarnimi snovmi ter drugih pojavih v delovnem procesu na
gradbišču, ki lahko povzročijo ekološko nesrečo, obvešča in
poroča v skladu s predpisi, ki ureja organizacijo in delovanje
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.«.

18. člen
V 19. členu se v poglavju 4. Varstvo pred hrupom, doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaradi izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata se bo obremenitev ljudi s hrupom povečala v
času gradnje objektov kot posledica povečanja rabe gradbene
mehanizacije. Omilitveni ukrepi varstva pred hrupom v času
gradnje objektov obsegajo na območju gradbišča naslednje
dejavnosti:
– upoštevanje časovnih omejitev gradnje: dela naj potekajo le v dnevnem času;
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelani v skladu s predpisom, ki ureja hrup strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– gradbiščni platoji in transportne poti morajo biti na
območju gradbišča umeščeni tako, da obremenitev s hrupom
zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala zunaj
gradbišča ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti za
vir hrupa.«

16. člen
V 19. členu se v poglavju 2. Varstvo vode in podzemne
vode, doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi neposredne povezanosti strukturnih slojev tal na
območju obravnavanega OPPN in podzemne vode, omilitveni
ukrepi, predvideni za omilitev vplivov na tla za čas gradnje
objektov na podlagi sprememb in dopolnitev OPPN za območje
B 23 Jata, veljajo tudi za omilitev vplivov na podzemne vode.«
17. člen
V 19. členu se v poglavju 3. Varstvo zraka, doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Omilitveni ukrepi, ki zmanjšajo negativni vpliv na kakovost zraka pri izvedbi sprememb in dopolnitev OPPN na
območju B 23 Jata v času gradnje predvidenih objektov in
pripadajoče infrastrukture, so naslednji:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep
zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje
pred vožnjo z gradbišč ali začasnih skladišč na javne prometne
površine, prekrivanje sipkih tovorov;
– preprečevanje prašenja z objektov, kjer bodo potekala
dela, prometnih in manipulativnih površin, začasnih skladišč
materiala; ukrep zahteva vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in
manipulativnih površin, iz katerih se lahko nekontrolirano širijo

19. člen
V 20. členu se v poglavju 2. Varstvo pred požari prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.«
20. člen
V 21. členu se v poglavju 2. Mirujoči promet, v podnaslovu
Funkcionalna enota F2, črtajo peti do vključno deveti odstavek.
21. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled pri
pripravljavcu Občini Kamnik in na Upravi enoti Kamnik.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2016-5/1
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3398.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 1. in
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB, 23/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17)

Uradni list Republike Slovenije
in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in
20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11.
2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju socialno varstvenih programov
v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/17), v nadaljevanju:
pravilnik, se v 2. členu doda nova, sedma alineja, in sicer
»– humanitarne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov Občine Kamnik, ustanovijo posamezniki v
skladu z zakonom«.
2. člen
V 7. členu pravilnika se doda nov odstavek, in sicer:
»Za upravičence, ki kandidirajo za sredstva na proračunskih postavkah za sofinanciranje karitativnih programov
in medgeneracijskih samopomočnih skupin, ne velja določilo
7. člena tega pravilnika, temveč se sredstva med prijavitelje
razdelijo v celoti ne glede na njihov sedež in ne glede na število
prijavljenih programov«.
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Sklep o opustitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04,
62/04 – odl. US, 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) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o opustitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljišču parc.
št. 897/3, k. o. 1897 Nevlje. Po odvzemu statusa javnega dobra
postane to zemljišče last Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0015/2016
Kamnik, dne 29. novembra 2017

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Št. 007-0004/17-4/2
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3399.

Sklep o določitvi letne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2018

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11
in 99/12) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji
dne 29. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi letne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2018
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (za kvadratni meter) znaša za leto 2018:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,005956 €,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,002033 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0004/2017-5/5
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

3401.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta VK-10

Na podlagi 57. 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 in 61/17 – ZUreP-2)
ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15
in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta VK-10
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta z
oznako VK-10 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za VK-10 je v veljavi Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15).
(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, se po Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (v nadaljevanju:
OPN) nahaja v enoti urejanja z oznako VK-10.
(3) Po določilih OPN je enota urejanja z oznako VK-10
namenjena površinam za centralne dejavnosti, to je drugim
območjem centralnih dejavnosti z oznako CD.
(4) Pobudo za izdelavo OPPN je podala družba Stireks
d.o.o., Kamnik, ki želi dozidati obstoječi gospodarski objekt in
zgraditi nov gospodarski objekt. Oba bosta uvrščena kot klasifikacija celotnega objekta med 12201 poslovne in upravne stavbe in 12301 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.
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3. člen

(predmet in programska izhodišča OPPN)
(1) Predmet OPPN je ureditveno območje z oznako
OPPN VK-10, predvideno v OPN Občine Kamnik.
(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, bo tako v
celoti namenjeno površinam za centralne dejavnosti, ureditvi
prometnih in zelenih površin ter infrastrukturni ureditvi.
4. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 131/8, 131/9,
131/10, 131/11, 131/12, 897/1 (del), 897/4, 130/1, 128/4, 128/6,
127/2 (del), 127/4 (del), 938/2 (del), 132/4, 132/3, 132/2, 131/3,
131/7 (del), vse v katastrski občini Nevlje (1897). Površina
območja meri 1,7 ha.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih
bo možna kvalitetna umestitev novih objektov in komunalne
infrastrukture z navezavo na obstoječe infrastrukturne vode
sosednjih območij.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58,
1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240
Kamnik,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Publicus d.o.o, Ljubljana, Vodovodna cesta 97,
1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba
pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja
prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem
odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko
določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da
smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec
prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo
veljavni predpisi.
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(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
ki presodi, ali je treba v sklopu postopka izvesti tudi celovito
presojo vplivov na okolje.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN
in njegovih posameznih faz)
rok izdelave
nosilec
december
župan Občine
2017
Kamnik
2.
december
pripravljavec
2017
OPPN
3.
januar 2018 pripravljavec
OPPN
4.
februar
pripravljavec
2018
OPPN
5.
februar
2018
pripravljavec
OPPN
6.
marec 2018
Občina
Kamnik
7.
april 2018
pripravljavec
OPPN
8.
maj 2018
pripravljavec
OPPN
9.
junij 2018
pripravljavec
OPPN
10. Priprava usklajenega
julij 2018
predloga OPPN za sprejem
pripravljavec
na občinskem svetu
OPPN
11. Objava v uradnem glasilu
avgust 2018
Občina
Kamnik
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo
zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo,
roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
1.

faza
Sklep župana o začetku
priprave OPPN
Izdelava osnutka OPPN
za pridobitev smernic
Pridobivanje smernic
in mnenja o pripravi CPVO
Analiza in uskladitev
s smernicami
Izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN za javno
razgrnitev
Javna razgrnitev in javna
obravnava
Priprava strokovnega dela
stališč do pripomb iz JR
Izdelava predloga OPPN
za pridobitev mnenj
Pridobivanje mnenj

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih
bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO
potrebna), bo financiral pobudnik sam.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan
po objavi.
Št. 3505-9/2017-5/1
Kamnik, dne 1. decembra 2017
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI
3402.

Zaključni račun proračuna Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo)
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ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki
na 14. redni seji dne 4. 12. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2016
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica
na Krki za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o realizaciji posameznih projektov v letu 2016.
3. člen
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2016 v višini
350.793,70 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2017, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 92.427,28 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 23.085,08 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih
nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– sredstva vlaganj v JTKO, v višini 202.847,05 EUR.

Št.

72

73
74

II.
40

41

42
43

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2017-22
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Realizacija
Konto
Naziv konta
2016
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.204.609
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.995.893
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.661.492
700 Davki na dohodek in dobiček
1.468.246
703 Davki na premoženje
149.690
704 Domači davki na blago in storitve
41.659
706 Drugi davki
1.897
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
334.401
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
145.314
711 Takse in pristojbine
2.423
712 Globe in druge denarne kazni
2.347
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
55
714 Drugi nedavčni prihodki
184.262

III.
B.
IV.

V.

VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
4.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
4.800
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.320
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.320
TRANSFERNI PRIHODKI
202.596
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
202.090
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
506
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.123.619
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
687.019
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
118.855
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
17.502
402 Izdatki za blago in storitve
518.149
403 Plačila domačih obresti
7.513
409 Rezerve
25.000
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
943.251
410 Subvencije
47.344
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
602.899
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
28.661
413 Drugi tekoči domači transferi
264.347
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
486.793
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
486.793
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.556
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
6.556
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
80.990
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
–
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
ODPLAČILA DOLGA (550)
82.896
550 Odplačila domačega dolga
82.896
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.906
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–82.896
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–80.990
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
173.403
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Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki

svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12.
2017 sprejel

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 14. člena Statuta Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12.
2017 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članice Občinskega sveta
Občine Kostanjevica na Krki

SKLEP
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini
na domu v Občini Kostanjevica na Krki
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na
domu v višini 18,76 EUR za efektivno uro storitve od 1. 12.
2017 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 3,34 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa
15,42 EUR/uro.

1. člen
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, da
je članica Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, Jožica Lešnjak, dne 9. 10. 2017 podala pisno izjavo županu, da
odstopa s funkcije članice občinskega sveta.
2. člen
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki ugotavlja, da
je Jožici Lešnjak, izvoljeni predstavnici 1. volilne enote na
območju Avguštine, Dolšce in Oštrc na volitvah članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, z dnem 9. 10. 2017
predčasno prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine
Kostanjevica na Krki.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem ugotovitve na občinskem svetu
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2017
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj
11,05 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 3,34 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 7,71 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 7,71 EUR/uro in se lahko še
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje,
o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno
delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od
osnove in tako znaša 10,79 EUR/uro, ob praznikih pa se cena
za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 11,56 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 2017 dalje.
Št. 129-1/2017-9
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

3404.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica
na Krki

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 20. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS,
št. 49/14) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) je Občinski

METLIKA
3405.

Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika
v obdobju januar–marec 2018

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14
– ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 26. členom Statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine
Metlika sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Metlika
v obdobju januar–marec 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Metlika v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2018 (v nadaljnjem
besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Metlika za leto
2017 (Uradni list RS, št. 6/17 in 54/17); v nadaljevanju: odlok
o proračunu).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto januar–marec
2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.439.155,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.355.321,96
70 DAVČNI PRIHODKI
1.166.919,87
700 Davki na dohodek in dobiček
1.107.912,00
703 Davki na premoženje
49.476,91
704 Domači davki na blago in storitve
27.965,29
706 Drugi davki
–8.434,33
71 NEDAVČNI PRIHODKI
188.402,09
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
164.777,82
711 Takse in pristojbine
2.922,80
712 Denarne kazni
1.728,91
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
992,20
714 Drugi nedavčni prihodki
17.980,36
72 KAPITALSKI PRIHODKI
39.512,10
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
39.512,10
73 PREJETE DONACIJE
4.630,78
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
4.630,78
74 TRANSFERNI PRIHODKI
39.691,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
39.691,00
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sredstev proračuna EU
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.140.425,56
40 TEKOČI ODHODKI
415.120,22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
88.746,13
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
14.332,55
402 Izdatki za blago in storitve
307.699,26
403 Plačila domačih obresti
3.842,28
409 Rezerve
500,00
41 TEKOČI TRANSFERI
584.961,63
410 Subvencije
42.869,83
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
396.550,09
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
10.989,81
413 Drugi tekoči domači transferi
134.551,90
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
85.020,68
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
85.020,68
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
55.323,03
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
31.543,82
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
23.779,21
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
298.730,28
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
215.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA
215.000,00
550 Odplačila domačega dolga
215.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
83.730,28
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–215.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–298.730,28
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
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6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018
dalje.
Št. 410-186/2017
Metlika, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

MORAVSKE TOPLICE
3406.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZdavNepr, 110/13 in 19/15), 59. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni
list RS, št. 80/16) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 4. izredni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: nadomestilo):
– pojem zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– območja, ki so predmet odmere nadomestila,
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– merila za določitev višine nadomestila,
– zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere
nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila.
II. OPREDELITEV POJMOV
2. člen
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih
se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih
in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave.
(3) Ne glede na določbe tega člena, kot zazidano stavbno
zemljišče štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, če:
– je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po
opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
– je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija,
vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
– se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja
izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma
da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
(4) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne
odmerja, če je površina zemljišča manjša od predpisane površine v posamezni enoti urejanja prostora iz veljavnega prostorskega akta in na njem ni mogoče postaviti samostojnega
objekta.
(5) V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče se ne vštevajo tista zemljišča, na katerih
gradnja ni mogoča zaradi omejitev poteka infrastrukture ter
drugih določil vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.
III. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
3. člen
(območja odmere nadomestila)
(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:
– komunalna opremljenost naselij;
– dostopnost območja;
– reliefne značilnosti območja.
(2) Območja so določena na mejo naselij skladno z Registrom prostorskih enot in se delijo na:
– OBMOČJE I, v katerem so naslednja naselja:
Bogojina (do meje območja Krajinskega parka Goričko),
Filovci (do meje območja Krajinskega parka Goričko), Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Moravske Toplice (do meje območja
Krajinskega parka Goričko), Mlajtinci, Noršinci, Sebeborci in
Tešanovci.
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– OBMOČJE II, v katerem so naslednja naselja:
Andrejci, Berkovci, Bogojina (območje v Krajinskem parku
Goričko), Bukovnica, Čikečka vas, Filovci (območje v Krajinskem parku Goričko), Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Krnci,
Kančevci, Lončarovci, Moravske Toplice (območje v Krajinskem parku Goričko), Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci,
Ratkovci, Selo, Središče, Suhi vrh in Vučja Gomila.
– OBMOČJE III – izjemne ugodnosti izkoriščanja naravnih
danosti oziroma pridobivanju dohodka, kamor spadajo območja
zdravilišč, gramoznic, območja kampov in hotelov.
4. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Občina podatke za določitev površine zazidanega
stavbnega zemljišča pridobiva iz uradnih evidenc, ki jih vodi
Geodetska uprava RS. Če podatek o površini in namenu uporabe zazidanega stavbnega zemljišča v navedenih uradnih
evidencah ne obstaja, je zavezanec za plačilo nadomestila
dolžan na poziv občinske uprave, v roku 15 dni posredovati
zahtevane podatke. Če zavezanec podatkov v navedenem
roku ne posreduje ali je posredovan podatek napačen, le-tega
na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije objekta, določi pristojna služba občinske uprave
Občine Moravske Toplice.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO:
9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela
stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za
osebna vozila, pri čemer se upoštevajo vse etaže v objektu,
ne glede na dejansko uporabo.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836)
poslovnega prostora in vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno
povezani z njim.
(4) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna
projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne
dejavnosti, med katere sodijo zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, nepokrita skladišča,
igrišča, deponije, gramoznice, odprti bazeni in kopališča, ter vsi
ostali infrastrukturni objekti in površine, ki služijo za opravljanje
poslovne dejavnosti in ki po Zakonu o graditvi objektov niso
objekti gospodarske javne infrastrukture.
(5) Poslovni namen pomeni opravljanje pridobitne ali
nepridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: dejavnost) v katerikoli organizacijski obliki, ki je vpisana v Poslovni register
Slovenije.
(6) Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine
uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se
nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se
nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
(7) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine ne glede na to, ali
se površine dejansko uporabljajo ali ne. V kolikor se površine
dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista uporaba oziroma
dejavnost, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti
oziroma uporabe.
5. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Občina podatke za določitev površine nezazidanega
stavbnega zemljišča uporablja naslednji uradni evidenci: Zemljiški kataster in Kataster stavb.
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi
kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka, pogojev vsakokratnega
veljavnega izvedbenega prostorskega akta in pogojev oziroma
omejitev, določenih z drugimi pravnimi akti.
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IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
(splošna merila)
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja
merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te
objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka.
7. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami)
(1) Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se
upoštevajo dejanska možnost priključitve na komunalne objekte in naprave ter se ovrednoti z naslednjimi točkami:
a) zazidano stavbno zemljišče
točke
1. električno omrežje
40
2. vodovodno omrežje
30
3. kanalizacijsko omrežje
40
4. cestno omrežje
40
5. javna razsvetljava
20
6. urejene javne površine
10
7. odvoz odpadkov
30.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti
in napravami, določi Občina Moravske Toplice, v primeru dvoma v pravilnost podatkov pa potrdilo izda pristojni upravljavec
infrastrukture.
(2) Opremljenost stavbnih zemljišč se, ne glede na lastništvo komunalne infrastrukture, vrednoti v posameznem območju zajemanja nadomestila po Dogovoru o usklajevanju meril
za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega
nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86).
b) Za nezazidana stavbna zemljišča se uporablja točkovanje iz točke a) tega člena, pri čemer se na skupno vsoto točk
obstoječe komunalne opreme upošteva korekcijski faktor 0,5.
8. člen
(lega in namembnost stavbnega zemljišča)
Pri merilu glede na lego in namembnost se ta del nadomestila za stavbna zemljišča obračunava:
1. pri zazidanih stavbnih zemljiščih s številom točk za
vsak m2 neto tlorisne površine objekta ali dela objekta po
naslednji tabeli:
Namen stavbnega zemljišča

Območja
Območje Območje Območje
I.
II.
III.
250
200
1000

A – Poslovni namen
A1 – Poslovni namen –
100
80
350
zunanje poslovne površine
B – Stanovanjski namen
100
80
400
A – Poslovni namen se določi za vse dele stavb, ki se
v registru nepremičnin vodijo pod skupino CC-SI klasifikacije
(dejanska raba) »12 – Nestanovanjske stavbe« ali katere koli
njene podskupine, z izjemo podskupine »1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe« ali katere koli njene podskupine, če
se v stavbnem delu opravlja dejavnost oziroma je namenjen
opravljanju dejavnosti.
A1 – Poslovni namen se določi za vse površine, ki služijo
opravljanju dejavnosti A – Poslovni namen oziroma predstavljajo samostojno dejavnost.
B – Stanovanjski namen se določi za vse vrste delov
stavb, ki so v registru nepremičnin označeni pod skupino CC-SI
klasifikacije »11 – Stanovanjske stavbe« ali katere koli njene
podskupine.
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Pri opredeljevanju dejavnosti se upošteva predpis o klasifikaciji dejavnosti.
2. pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se vsak m2 zemljišča točkuje po naslednji tabeli:
Namen stavbnega zemljišča
Poslovni namen
Stanovanjski namen

Območja
Območje Območje Območje
I.
II.
III.
250
200
300
90
80
100

V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
Višina letnega nadomestila se izračuna ločeno za zazidano stavbno zemljišče in nezazidano stavbno zemljišče tako, da
se točke, ki so navedene v 7. in 8. členu, med sabo seštejejo in
pomnožijo z neto tlorisno površino objekta ali dela objekta – za
zazidano stavbno zemljišče oziroma s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča, razen za nezazidana stavbna
zemljišča za stanovanjski namen na območju I in II, kjer je
maksimalna velikost nezazidanega stavbnega zemljišča, za
katera se plačuje nadomestilo, 400 m2. Tako dobljen zmnožek
se pomnoži z ustrezno vrednostjo točke za zazidano stavbno
zemljišče in za nezazidano stavbno zemljišče.
10. člen
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidana
stavbna zemljišča in vrednost točke za izračun nadomestila
za nezazidana stavbna zemljišča določi vsako leto s sklepom
občinski svet na predlog župana, in sicer najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Če župan ne poda predloga za spremembo vrednosti
točke, se točka za tekoče odmerno leto določi tako, da se vrednost točke iz predhodnega leta revalorizira z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin, kot ga za tekoče leto izračunava
SURS.
VI. PLAČILO NADOMESTILA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča je njegov lastnik. Če ta ni znan,
je zavezanec za plačilo neposredni uporabnik.
(2) Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti
Občine Moravske Toplice oziroma krajevnih skupnosti nadomestilo plačujejo najemniki oziroma neposredni uporabniki.
(3) V primeru solastništva nadomestilo plačujejo vsi solastniki oziroma tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja
oziroma za katerega se solastniki dogovorijo.
(4) Zavezanci nadomestilo plačujejo v 3 mesečnih obrokih
oziroma v 2 mesečnih obrokih, v primerih, če nadomestilo ne
presega 200,00 EUR.
12. člen
Postopek odmere nadomestila vodi Finančna uprava Republike Slovenije.
13. člen
(1) Zavezanci morajo vse spremembe v zvezi z uporabo
stavbnega zemljišča prijaviti občinski upravi Občine Moravske
Toplice v 15 dneh po nastali spremembi. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem
mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.
(2) Evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča zbira in vodi občinska uprava Občine
Moravske Toplice.
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VII. OPROSTITVE OZIROMA OLAJŠAVE
PLAČILA NADOMESTILA
14. člen
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje:
– za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu določeno drugače,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Plačila nadomestila se na njegovo zahtevo, za
dobo 5 let, oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje
kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal
komunalni prispevek. Petletna doba oprostitve plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči
od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Kot
datum vselitve se šteje datum prijave stalnega prebivališča
pri pristojni upravni enoti.
VIII. NADZOR
15. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
medobčinska inšpekcija, če ni v tem odloku drugače določeno.
(2) Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka
izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(1) Z globo 1.000,00 EUR, se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
– v roku 15 dni po pozivu občinski upravi Občine Moravske Toplice ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma posreduje neresnične podatke (prvi odstavek 4. člena odloka);
– v roku 15 dni po nastali spremembi le-te ne prijavi občinski upravi Občine Moravske Toplice (14. člen odloka).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
X. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Moravske Toplice z vsemi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 98/03).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 422-00006/2017
Moravske Toplice, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za enoto urejanja prostora TE 12
v Tešanovcih

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt)
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske
Toplice na 4. izredni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih
1 UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, opis prostorske ureditve, umestitev načrtovane
ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje
kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve,
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev ter druge pogoje in zahteve za izvajanje
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del občinskega podrobnega prostorskega
načrta vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje naslednje grafične načrte:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na
širšem območju v merilu 1:2000,
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu
1:1000,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000,
– načrt parcelacije v merilu 1:1000.
4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
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– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– povzetek za javnost.
2 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
5. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
leži na območju Občine Moravske Toplice, ob severozahodu
naselja Bogojina. Na jugu ga omejuje javna pot, na zahodu
vodotok, na severu gozd in vzhodu kmetijske površine, njive.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
sovpada z območjem enote urejanja prostora TE 12 in obsega
dele zemljišč s parcelnimi številkami 1513, 1514, 1515, 1529,
1530, 1531 in 1533 vse v k.o. Tešanovci. Površina območja
občinskega podrobnega prostorskega načrta meri 8.022,13 m².
(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je delno pozidano z objekti namenjeni turistični ponudbi,
gramozirano potjo, podpornim zidom in parkiriščem. Ostali del
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta pa je
travnik z drevesno vegetacijo.
(4) Prometni dostop do območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta je omogočen z občinske gramozirane javne poti na jugu preko dovozne poti. Odvajanje odpadnih komunalnih voda je urejeno z interno kanalizacijo in malo komunalno
čistilno napravo. Padavinske odpadne vode se preko meteorne
kanalizacije odvajajo v bližnji vodotok. Oskrba s pitno vodo je
omogočena preko vaškega vodovoda. Oskrba z električno
energijo je zagotovljena s transformatorske postaje TP Bogojina gorice (t-352 OE Murska Sobota) preko nizkonapetostnega
zemeljskega omrežja. Do območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta je speljan tudi telekomunikacijski vod.
(5) Območje občinskega podrobnega načrta se nahaja na
erozijsko ogroženem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi.
3 OPIS PROSTORSKE UREDITVE
6. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom)
(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje:
– gradnja gostinsko nastanitvene stavbe z zunanjim bazenom,
– gradnja mesno predelovalne in skladiščne stavbe,
– rekonstrukcija dovozne poti in parkirišča (asfaltiranje),
– ureditev utrjenih površin,
– ureditev zelenih površin.
(2) Poleg tega je z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom načrtovana še gradnja priključkov na gospodarsko
javno infrastrukturo, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, namestitev naprav in napeljav za pridobivanje energije,
ogrevanje, prezračevanje ipd. ter dela v zvezi z ostalimi zunanjimi ureditvami.
4 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Posegi izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljeni za izgradnjo, prestavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske
infrastrukture za potrebe priključevanja območja občinskega
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podrobnega prostorskega načrta, v kolikor se to izkaže za
potrebno pri pripravi projektne dokumentacije.
8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Gostinsko nastanitvena stavba se umesti v prostor vzhodno od obstoječe brunarice in dovozne poti, z daljšo stranico orientirano v smeri zahod–vzhod. Ob njeni zahodni strani se izvede
zunanji bazen, ob severni strani pa se uredi manjše parkirišče.
(2) Mesno predelovalna in skladiščna stavba se umesti
v prostor na območje obstoječega gospodarskega poslopja, z
daljšo stranico orientirano v smeri zahod–vzhod.
(3) Obstoječa gramozirana dovozna pot in parkirišče se
zasfaltirata oziroma drugače utrdita.
(4) Rešitve načrtovanih objektov in površin so lahko tudi
drugačne, v kolikor so v skladu z določbami glede pogojev in
usmeritev za projektiranje in gradnjo tega odloka.
9. člen
(vrste objektov glede na namen)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustne naslednje vrste objektov glede na namen:
– gostinske stavbe,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– industrijske stavbe in skladišča,
– nestanovanjske kmetijske stavbe,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste,
– mostovi in viadukti,
– jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
– sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,
– naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi,
– daljinski vodovodi,
– objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja,
– daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
– lokalni (distribucijski) plinovodi,
– lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,
– lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
– vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
– cevovodi za odpadno vodo,
– čistilne naprave,
– lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja,
– elektrarne in drugi energetski objekti,
– objekti za ravnanje z odpadki,
– drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustne naslednje vrste nezahtevnih in enostavnih
objektov:
– vsi nezahtevni in enostavni objekti razen pomožnih letaliških, pristaniških objektov in pomožnih objektov na smučišču.
10. člen
(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
so dopustne naslednje izvedbe del:
– sanacija in priprava zemljišča,
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta.
11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Stavbe:
– lega: znotraj površine za razvoj objektov, ki je določena
z gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni
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oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se
je dotikajo ali pa so od nje odmaknjen v notranjost zemljišča;
– odmik od meje sosednjega zemljišča: določen je z gradbeno mejo oziroma najmanj 1,00 m;
– višinski gabarit: razvidno iz grafičnega dela. Dopusten
je tudi nižji višinski gabarit;
– tlorisni gabarit: ne sme presegati faktorja zazidanosti
parcele 0,6. Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se
določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino
parcele namenjene gradnji;
– fasada: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu;
– streha: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu.
(2) Gradbeni inženirski objekti:
– lega: na celotnem območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta;
– velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;
– oblikovanje: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljišč ter funkcionalne prometne površine ob objektih se obvezno primerno utrdi.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti:
– lega: najbolj izpostavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m in najmanj 4,00 m
od občinske gramozirane javne poti, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima višine,
pa se lahko gradita na oziroma do meje sosednjega zemljišča;
– velikost: upošteva se določila predpisa o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje;
– oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari
splošnega videza prostora.
(4) Druge zunanje ureditve:
– neutrjene zunanje površine se prilagodi višinskim kotam
raščenega terena na meji območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta in višinskim kotam pritličij stavb ter v čim
večji meri zatravi.
12. člen
(pogoji in merila glede parcelacije)
(1) Zemljiške parcele je dopustno združevati in deliti glede
na posamezno funkcionalno celoto.
(2) Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu. Zemljiškokatastrske točke so določene v Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu.
5 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(splošni pogoji za urejanje prometne, okoljske,
energetske in komunikacijske infrastrukture)
(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se
upoštevajo veljavni predpisi, normativi in zakonodaja s posameznega področja.
(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano
gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega
objekta v skladu s pozitivnim mnenji, vključno s projektnimi
pogoji k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
14. člen
(dostop do javne ceste)
(1) Prometni dostop do zemljišč namenjenih gradnji stavb
je zagotovljen preko obstoječega cestnega priključka dovozne
poti na občinsko gramozirano javno pot.
(2) Dostopi do parkirišča se prav tako omogočijo z občinske gramozirane javne poti.
15. člen
(oskrba z vodo)
Obstoječe interno vodovodno omrežje za vodomernim jaškom se preuredi in dogradi ob upoštevanju veljavnih tehničnih
predpisov o javnem vodovodu.
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16. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(1) Komunalne odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Padavinske odpadne vode se ustrezno očiščene (peskolov, lovilec olj) odvaja v bližnji vodotok.
17. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Za oskrbo z električno energijo se prestavi obstoječi
0,4 kV nizkonapetostni kablovod in zgradi nizkonapetostna elektroenergetska priključka od obstoječega priključnega mesta
(prostostoječe elektro omarice).
(2) Vsi posegi in priključki na elektroenergetsko omrežje se
izvedejo pod pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
18. člen
(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev)
Vsa dela v zvezi s telekomunikacijskim omrežje (ogleda,
izdelava projekta, zakoličbe, zaščite, prestavitve, izvedbe, nadzora) se izvedejo pod pogoji upravljavca določenega omrežja.
6 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
7 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
20. člen
(varstvo voda)
(1) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja vseh vrst odpadnih voda morajo biti usklajene s predpisi, ki urejajo odvajanje
in čiščenje odpadnih voda.
(2) Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih voda mora
biti zgrajen vodotesno ter v ločeni izvedbi.
(3) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni
vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje,
tehnološka voda, zalivanje ...) je treba pridobiti vodno pravico
na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo
na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda ministrstvo pristojno za
upravljanje z vodami.
(5) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije
zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo voda.
21. člen
(varstvo tal)
(1) Ob izkopu gradbene jame je treba vse izkopane plasti
tal deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjeva-
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nju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih,
ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.
(2) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih in gradbenih del. V času gradnje bo poseg v tla posledica gradbenih
del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj
ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar
takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.
(3) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije
zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo tal.
22. člen
(ohranjanje narave)
(1) Vse ureditve se izvede na način, da se ohranja naravna struga in brežine Bogojinskega potoka, to je brez izkopov,
utrjevanja in nasipavanja brežin, kakršnih koli posegov in gradenj na priobalnem zemljišču in strugi.
(2) Na brežini oziroma v območju priobalnega pasu se
ohranja strnjena drevesna zarast ob potoku.
(3) Priobalni pas vodotoka naj se ne ograjuje, struga se
ne pregrajuje. Vodno in priobalno zemljišče mora biti dostopno
in dvosmerno prehodno za živali.
(4) Sečnja drevja in krčenje lesne zarasti se lahko izvaja
izključno v času izven gnezdenja ptic, to je od konca meseca
septembra do konca meseca februarja naslednjega leta.
23. člen
(varstvo zraka)
(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimovodne naprave se gradi tako, da se zagotavlja
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne sme presegati dovoljenih emisije določenih v veljavnem predpisu.
(3) Onesnaževanje zraka z izpušnimi plini transportnih
vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili z ustreznim
načrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnično brezhibnih
vozil in strojev.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
uvršča v III. območje varstva pred hrupom.
(2) Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh
ostalih ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki
ne smejo biti prekoračene.
25. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Postavitev in jakost svetilk mora izpolnjevati zahteve
glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja.
(2) Stalna zunanja osvetlitev stavb ni dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev mora biti opremljena s senzorjem za
vklop/izklop svetil.
26. člen
(varovanje naravnih virov)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
se zagotovi:
– stalna oskrbo z vodo, pri tem ne smejo biti ogroženi
vodni viri občine,
– racionalna raba virov (zaprti sistemi, varčno ravnanje
s pitno vodo).
27. člen
(učinkovita raba energije)
(1) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo

Stran

10082 /

Št.

70 / 11. 12. 2017

okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki
se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti
pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in
neakumulirana sončna energija.
(2) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
28. člen
(ravnanje z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z
občinskim predpisom, ki določa način ravnanja s komunalnimi
odpadki.
8 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
29. člen
(obramba)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti
obrambe.
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9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Izvedba prostorske ureditve je predvidena v eni ali
več etapah.
(2) Posamezna etapa mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve.
(3) Izvedba etap je lahko sočasna ali ločena, odvisno od
izkazanega interesa investitorja.
10 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
33. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dopustna so odstopanja od:
– rešitev načrtovanih objektov in površin;
– zemljiških parcel namenjenih gradnji stavb, katere se
lahko združuje, deli, širi ali oži;
– tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma
tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med gradnjo pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke,
prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z
rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci
urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

(1) Območje občinskega podrobnega načrta se nahaja
na območju običajnih zaščitnih ukrepov z vidika erozije,
zato je pred pričetkom projektiranja priporočljivo izdelati
geomehansko poročilo in med gradnjo zagotoviti geomehanski nadzor.
(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
(3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo
tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki,
padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).

34. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju občinskega podrobnega prostorskega
načrta in projektiranju se upoštevajo vsa določila, navedena v
posameznih poglavjih tega odloka, ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu občinskemu podrobnemu
prostorskemu načrtu.
(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del
dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in
voda, izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda
na sosednja zemljišča.

30. člen

31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska
vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali
usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da
urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V skladu s predpisom s področja izdelave študije oziroma zasnove požarne varnosti se za gradnjo požarno manj
zahtevnih objektov izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo
požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Za
nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne
varnosti ne izdelujeta.

12 KONČNI DOLOČBI
35. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpogled
javnosti na sedežu občinske uprave Občine Moravske Toplice.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-00006/2016
Moravske Toplice, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
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PREBOLD
3408.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in
45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 28. seji dne 30. 11.
2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
1. člen
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednica:
Namestnik predsednice:
Maja Pihler Kunej
Jože Golič
Kaplja vas 54 E, 3312 Prebold Na Dobravi 2, 3312 Prebold
Član:
Janez Rukav
Na Zelenici 1, Prebold

Namestnik člana:
Marjan Žohar
Latkova vas 25, 3312 Prebold

Članica:
Klaudija Kač
Šešče 13b, 3312 Prebold

Namestnica članice:
Silvija Plahuta
Hmeljarska 11, 3312 Prebold

Član:
Dušan Fric
Graščinska 20, 3312 Prebold

Namestnik člana:
Peter Sorčan
Na terasi 2, 3312 Prebold

2. člen
Mandat komisije je štiri leta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2017
Prebold, dne 30. novembra 2017
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ROGAŠOVCI
3409.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča za območje Občine Rogašovci

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju poračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89
ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF,
44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US) ter uporabe določb 218.,
218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04
– ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 –
Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS,
120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10
– ZRud-1A, Odl. US, 57/12) in 17. člena Statuta Občine
Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05,
79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. seji dne
7. 12. 2017 sprejel
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogašovci. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
S tem odlokom se natančneje določi:
– zavezance za plačevanje nadomestila,
– območja zajemanja nadomestila,
– določitev površin za odmero nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– določitev vrednosti točke,
– določanje višine nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila,
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna
oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik
stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega
inženirskega objekta na območju Občine Rogašovci.
– Neposredni uporabnik je:
– lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v
zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil
na podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta
(pogodba, odločba, zakon) ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi
najemne ali zakupne pogodbe ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost
stanovanja) ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi
ustanovljene stavbne pravice ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi
drugega pravnega posla.
– Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima
določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba,
pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa
se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
– Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera
je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih
dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je
na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in
odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se,
da je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo
in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter
dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen do-
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stop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni
dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav, če je
za območje, na katerem ležijo sprejet občinski prostorski načrt.
– Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe
in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina
se v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst
objektov, šteje tudi čista tlorisna površina počitniških objektov.
– Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne
dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita
skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine
za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi,
bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge
površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot
jih določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve
objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in
obligacijskih razmerij.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine enotno:
1: območje – Občina Rogašovci.
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča
se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na
to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča
se plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njem dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki
s sosednjimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosegajo
skupne površine 400 m2.
5. člen
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Rogašovci
pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne
pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po
postopku, ki ga določa zakon.
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo tudi naslednje uradne evidence: register
nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi
Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere
nadomestila pridobiva potrebne podatke.
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega
zemljišča predstavljata tudi naslednji uradni evidenci: zemljiški
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kataster in kataster stavb, iz katerih občina za potrebe odmere
nadomestila pridobiva potrebne podatke.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter
drugimi objekti in napravami.
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča.
7. člen
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se
nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji tabeli:
območje

stanovanjska površina

poslovna površina

1

300

400

8. člen
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne
rabe se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se ovrednoti z naslednjimi točkami:
št. točk
1.

urejeno cestišče – asfalt

20

1.

urejeno cestišče – makadam

10

2.

električno omrežje

10

3.

oskrba z vodo (javni vodovod)

15

4.

odvajanje odpadnih voda

15

9. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti
po naslednji tabeli:
območje
1

št. točk
50

V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Rogašovci sprejme do konca leta za naslednje leto Občinski
svet Občine Rogašovci s sklepom. Če Občinski svet Občine
Rogašovci ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se
vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred
letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
Vrednost točke za leto 2018 znaša 0,0005 €.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Letna višina nadomestila se izračuna na naslednji način:
NUSZ = POV * ŠT * VT
Zgornje oznake pomenijo:
NUSZ … letna višina nadomestila [€/leto]
POV
… površina zazidanega oziroma nezazidanega
stavbnega zemljišča [m2]
ŠT
… skupno število točk, določeno z merili
iz 7., 8. in 9. člena tega odloka
VT
… vrednost točke
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VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz) so lahko oproščeni plačila nadomestila
za določen čas – eno leto.
Vlogo za oprostitev plačila nadomestila po prvem odstavku tega člena, z dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri
občinski upravi v zadnjem mesecu tekočega leta. Na podlagi
predloženih dokazil občinska uprava odloči o oprostitvi. Oprostitev je možna največ za dobo enega leta.
13. člen
Nadomestilo se v skladu z zakonom ne plačuje za:
– stanovanjske in poslovne površine, katera uporabljajo
gasilska društva,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
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Stran

10085

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Rogašovci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, višino ter postopek za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen
Enkratna denarna pomoč staršem novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v
proračunu Občine Rogašovci.

VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA
14. člen
Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na
podlagi podatkov občine.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in
plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona
o davčnem postopku.
IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
IN EVIDENCA ZAVEZANCEV
15. člen
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih
dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem
roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma
uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti
zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri
nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.
Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske
uprave Občine Rogašovci dopolnjuje iz napovedi zavezancev
ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih
organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-6/2017-5
Rogašovci, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

3410.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Rogašovci

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06, 69/10) je Občinski
svet Občine Rogašovci na 18. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI
3. člen
Upravičenci za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku so starši ali na podlagi odločbe pristojnega organa določeni
zakoniti zastopniki otroka.
4. člen
Za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku morata
biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Občini Rogašovci,
– novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Občini Rogašovci.
III. VIŠINA DENARNE POMOČI
5. člen
Višina denarne pomoči znaša za živorojenega otroka
200 €, za vsakega naslednjega pa 50 € več.
IV. POSTOPEK
6. člen
Upravičenci podajo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči na posebnem obrazcu, ki ga dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Rogašovci, objavljen pa je
tudi na spletni strani Občine Rogašovci.
Vlogo pošljejo po pošti na naslov občinska uprava Občine
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali jo na istem naslovu podajo osebno v sprejemni pisarni.
Rok za vložitev vloge je eno leto šteto od dneva rojstva
otroka. Po preteku tega roka, pravice do denarne pomoči ni
mogoče več uveljavljati, zato se vloga kot prepozno vložena
s sklepom zavrže.
7. člen
Na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravice do enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka morajo biti navedeni podatki
o upravičencu in novorojencu ter številka računa, kamor se
nakaže denarna pomoč.
Upravičenost do denarne pomoči se dokazuje s:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige in
– dokazilom o stalnem prebivališču upravičenca in novorojenca.
Dokazila priloži vlagatelj vlogi ali pa si jih upravni organ
pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov.
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8. člen
Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi izdane
odločbe.
Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na
podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami
tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1.
2018, s tem dnem preneha veljati Sklep o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/07, 108/09).
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– predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki znaša 0,14991 EUR/kg.
4. Predračunske cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici iz točke 3 tega sklepa
ne vsebujejo DDV.
5. Cene obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici iz tega sklepa, pričnejo veljati in se uporabljati
dne 1. 1. 2018.
6. Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0002/2017-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. novembra 2017
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

Št. 007-7/2017-3
Rogašovci, dne 7. decembra 2017
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

ODRANCI
3412.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3411.

Sklep o potrditvi cen izvajanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
5. in 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list. RS št. 45/14) in 74. člena
Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 62/16)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji
dne 29. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1. Občinski svet potrjuje Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki
ga je oktobra 2017 izdelal Saubermacher Slovenija d.o.o. kot
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici.
2. Občinski Svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici, (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je 24. 10.
2017 izdelal izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Saubermacher Slovenija d.o.o.
3. Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kot
jo določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:
– predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki znaša 0,10601 EUR/kg,

Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 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 15. člena
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski
svet Občine Odranci na 20. redni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Odranci
za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 16/17) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
I.

70

71

72

v eurih
BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
1.613.813,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.546.176,00
DAVČNI PRIHODKI
937.445,00
700 Davki na dohodek in dobiček
816.006,00
703 Davki na premoženje
116.039,00
704 Domači davki na blago in storitev
5.400,00
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
608.731,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
48.860,00
711 Takse in pristojbine
1.600,00
712 Denarne kazni
2.830,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.740,00
714 Drugi nedavčni prihodki
496.701,00
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
0,00
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73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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PREJETE DONACIJE
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
67.637,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
67.637,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU
0,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
0,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.561.567,02
TEKOČI ODHODKI
687.438,02
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
99.742,73
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
15.724,00
402 Izdatki za blago in storitve
345.523,00
403 Plačila domačih obresti
8.750,00
409 Rezerve
209.218,29
TEKOČI TRANSFERI
578.539,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
363.075,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
85.186,00
413 Drugi tekoči domači transferi
130.278,00
INVESTICIJSKI ODHODKI
291.360,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 291.360,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI
12.710,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
2.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
10.610,00
PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)
52.245,98
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (441)
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA …
(IV-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0
ODPLAČILO DOLGA (550)
56.300,00
ODPLAČILO DOLGA
56.300,00
550 Odplačilo domačega dolga
56.300,00
POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–4.054,02
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–56.300,00
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII.–IX.) –52.245,98
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.054,02
«
Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 141-20/2017
Odranci, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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VSEBINA
3373.

3374.
3375.
3376.
3377.
3378.

3379.
3380.
3381.

3382.

3383.

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega
mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj
jug
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
Sklep o spremembah Sklepa o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na
območju Občine Ivančna Gorica
10057

9996

3393.

9996

3394.

9996

3395.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju socialno varstvenih programov v
Občini Kamnik
Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2018
Sklep o opustitvi javnega dobra
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta VK-10

9977

9997
9998

MINISTRSTVA

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in
komercialni prevoz
9999
Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
10001
Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja
10002

USTAVNO SODIŠČE

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega
sodišča
10016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3396.
3397.
3398.
3399.
3400.
3401.

3402.
3403.
3404.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2017
10016

OBČINE

3406.

BRASLOVČE

3407.

3385.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket)
10023

3387.
3388.
3389.
3390.
3391.

IDRIJA

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju
Občine Idrija
Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2018
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Idrija

10025

10063
10069
10070
10071
10071
10071

KOSTANJEVICA NA KRKI

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2016
10072
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
10074
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
10074

METLIKA

MORAVSKE TOPLICE

ODRANCI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za
leto 2017
10086

3408.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

3409.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogašovci
10083
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Rogašovci
10085

3410.

10040

10063

3412.

10031
10035
10039

10062

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
10076
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih 10079

BELTINCI

BREŽICE

10059

Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v
obdobju januar–marec 2018
10074

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Beltinci
10017

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje
10024

KAMNIK

3405.

3384.

3386.

IVANČNA GORICA

3392.

3411.

PREBOLD

10083

ROGAŠOVCI

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Sklep o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
10086
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