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DRŽAVNI SVET
1542.

Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
sveta Republike Slovenije

Na podlagi 43. člena Zakona o državnem svetu (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl.
US, 21/13 – ZFDO-F) in 78. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) je Državni svet Republike Slovenije na 7. seji 16. 5. 2018

izvolil
za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
Matjaža Švagana.
Št. 020-03-9/2017/
Ljubljana, dne 16. maja 2018
Predsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
Alojz Kovšca l.r.

Leto XXVIII

VLADA
1544.

Uredba o dodeljevanju podpore prek
finančnih instrumentov za izvajanje določenih
podukrepov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi s 25.a členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dodeljevanju podpore prek finančnih
instrumentov za izvajanje določenih podukrepov
iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

1543.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi
predsednikov, podpredsednikov in članov
komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F) je Državni svet
Republike Slovenije na 7. seji 16. 5. 2018 sprejel

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega
sveta Republike Slovenije
V Sklepu o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 79/17) se državnega svetnika Janoša Kerna kot
člana komisije doda v:
– Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport in
– Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Št. 020-03-14/2017/10
Ljubljana, dne 16. maja 2018
Predsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
Alojz Kovšca l.r.

(1) Ta uredba ureja dodelitev podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora
za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije
naložbe v pred industrijsko predelavo lesa:
– iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 z dne 13. februarja 2015
o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije
št. C(2018) 2490 z dne 19. aprila 2018 o odobritvi spremembe
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopnega na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa
razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), in
– na podlagi predhodne ocene finančnih instrumentov v
Sloveniji – končno poročilo z dne 27. 11. 2015, ki jo je v skladu
s 37. členom Uredbe 1303/2013/EU v sodelovanju z organom
upravljanja PRP 2014–2020 iz prvega odstavka 3. člena te
uredbe in organom upravljanja za Evropski sklad za regionalni
razvoj, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, izdelalo podjetje PwC SVETOVANJE d. o. o.
(v nadaljnjem besedilu: Predhodna ocena FI) in mnenja Evropske investicijske banke z dne 12. 9. 2016 k Predhodni oceni FI.
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(2) S to uredbo se za podukrepe iz prejšnjega odstavka določajo namen in način izvajanja finančnih instrumentov,
namen podpore, upravičenec, končni prejemnik in njegove
obveznosti, pogoji za dodelitev podpore, upravičeni stroški,
finančne določbe ter splošne in skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10.
2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom)
2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
(UL L št. 286 z dne 30. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 966/2012/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov
za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
»naložbe za rast in delovna mesta« ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in sveta z dne
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
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ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z
dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev
na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 480/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega
sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4.
2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
8. Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za
kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi
prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne
4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014
glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z
dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov
razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe
(UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5);
11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178
z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU) in
12. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 964/2014 z
dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
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št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente (UL L št. 271 z dne
12. 9. 2014, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2016/1157 z dne 11. julija 2016 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 964/2014 v zvezi s standardnimi
pogoji za finančne instrumente za instrument za sovlaganje in
za sklad za razvoj mestnih območij (UL L št. 192 z dne 16. 7.
2016, str. 1).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka
2. člena Uredbe 1407/2013/EU;
2. finančna institucija je pravna oseba, s katero izvajalec
finančnega instrumenta sklene pogodbo o prevzemu dela kreditnega tveganja (udeležba na riziku brez financiranja), ki izhaja
iz novo oblikovanega portfelja kreditov končnim prejemnikom
iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
3. finančni instrument po tej uredbi je garancija za kredit,
ki ga finančna institucija odobri končnemu prejemniku iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
4. finančni posrednik je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izvaja finančni instrument;
5. garancija je pisna zaveza izvajalca finančnega instrumenta, da prevzema odgovornost za vračilo dela dolga končnega prejemnika do finančne institucije, zavarovanega z garancijo, če nastopi primer, ki sproži unovčenje takšne garancije, kot
je neodplačevanje kredita;
6. izvajalec finančnega instrumenta je finančni posrednik
ali izvajalec sklada skladov, ko ta neposredno izvaja finančni
instrument;
7. kmetijski proizvodi so proizvodi iz Priloge I Pogodbe o
delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47;
v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen ribiškega proizvoda in
proizvoda iz ribogojstva iz Priloge I Uredbe (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98,
(ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007,
(ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009
ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5.
2015, str. 1);
8. kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo;
9. kreditna pogodba je pisni sporazum med finančno
institucijo in končnim prejemnikom iz točke (k) 2. člena Uredbe
966/2012/EU;
10. mikro, mala in srednja podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva
pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in
pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo
ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj
oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar
zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6.
2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
11. naložba je del projekta iz 16. točke tega člena in
zajema opredmetena in neopredmetena sredstva, vključno s
splošnimi stroški;
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12. nekmetijski proizvodi so proizvodi, ki niso določeni v
Prilogi I Pogodbe;
13. podpora je pomoč, izračunana na podlagi bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, ki jo prejme končni prejemnik iz
drugega odstavka 6. člena te uredbe;
14. predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode je predelava iz 6. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU in
iz 11. točke pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje
od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje);
15. predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode je predelava iz 56. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU
in iz 75. točke pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in
podeželje;
16. projekt je časovno omejena in ekonomsko zaključena
celota aktivnosti, z določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in
jasno opredeljenimi cilji;
17. sklad skladov je sklad iz 27. točke 2. člena Uredbe
1303/2013/EU;
18. stopnja podpore za naložbo je razmerje med podporo
za naložbo in vsoto vseh upravičenih stroškov naložbe;
19. stopnja podpore za projekt je razmerje med podporo
za projekt in vsoto vseh upravičenih stroškov projekta;
20. trženje kmetijskih proizvodov je trženje iz 7. točke
2. člena Uredbe 702/2014/EU in iz 12. točke pod (35) Smernic
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
21. upravičeni stroški projekta so vsota upravičenih stroškov naložbe in obratnih sredstev;
22. ureditev objekta je gradnja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov;
23. velika podjetja so podjetja iz 26. točke 2. člena Uredbe
702/2014/EU.
3. člen
(organi PRP in Odbor za spremljanje)
(1) Organ upravljanja iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je MKGP. Naloge Organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena
Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor
proračuna.
(4) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena
Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen
(namen izvajanja finančnih instrumentov)
(1) Namen izvajanja finančnih instrumentov v obliki garancij za kredite, ki jih končnim prejemnikom iz drugega odstavka
6. člena te uredbe odobrijo finančne institucije, je izvedba projektov na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva ali razvoja
podeželja.
(2) Finančni instrumenti v obliki garancij za kredite končnim prejemnikom iz drugega odstavka 6. člena te uredbe izboljšajo dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove
rasti, razvoja in izboljšanja tekočega poslovanja.
(3) V skladu s Predhodno oceno FI se prednosti kreditov,
zavarovanih z garancijo, ki jih končnim prejemnikom iz drugega odstavka 6. člena te uredbe odobrijo finančne institucije,
odražajo v:
– znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega
prejemnika običajno zahteva finančna institucija;
– znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri
kreditu;
– stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev, oziroma
– možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od
tistega, ki ga običajno določi trg.
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5. člen
(izvajanje finančnih instrumentov)
(1) Za namen izvajanja finančnih instrumentov MKGP
v skladu s točko (b) četrtega odstavka 38. člena Uredbe
1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo javno naročanje, izbere
izvajalca sklada skladov.
(2) MKGP z izbranim izvajalcem sklada skladov sklene sporazum o financiranju, ki vsebuje elemente iz Priloge
IV Uredbe 1303/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: sporazum).
V sporazumu mora biti določeno, za katere podukrepe iz 7. člena te uredbe:
– bo finančne instrumente izvajal izvajalec sklada skladov
neposredno, če izpolnjuje zahteve iz prvega in merila iz drugega odstavka 7. člena Uredbe 480/2014/EU, oziroma
– se bodo finančni instrumenti izvajali prek finančnih
posrednikov.
(3) V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka izvajalec sklada skladov izbere finančne posrednike v skladu s
četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe 1303/2013/EU
in predpisi, ki urejajo javno naročanje, ter zagotovi, da finančni
posredniki izpolnjujejo zahteve iz prvega ter merila iz drugega
odstavka 7. člena Uredbe 480/2014/EU.
(4) V primeru iz prve alineje drugega odstavka tega člena
ista pravna oseba izvaja sklad skladov in hkrati finančni instrument. Pri izvajanju finančnih instrumentov mora izvajalec sklada skladov zagotoviti, da sta funkciji izvajanja sklada skladov
in izvajanja finančnega instrumenta ločeni.
(5) Izvajalec finančnega instrumenta izbere z odprtim,
preglednim, objektivnim in nediskriminatornim izbirnim postopkom finančne institucije, ki sklepajo kreditne pogodbe s končnimi prejemniki iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
6. člen
(upravičenec in končni prejemnik)
(1) Upravičenec je izvajalec sklada skladov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki v imenu MKGP upravlja sredstva za
izvajanje finančnih instrumentov iz tretjega odstavka 22. člena
te uredbe in jih namenja za upravičene izdatke iz točk (b) in (d)
prvega odstavka 42. člena Uredbe 1303/2013/EU, ki v skladu z
drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1303/2013/EU nastanejo
do 31. 12. 2023.
(2) Končni prejemnik je v skladu z 12. točko 2. člena
Uredbe 1303/2013/EU pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz te uredbe in prejme kredit, zavarovan z garancijo (v
nadaljnjem besedilu: končni prejemnik).
7. člen
(vrste podukrepov)
S to uredbo se ureja izvajanje finančnih instrumentov v
okviru naslednjih podukrepov:
1. podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov;
2. podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti;
3. podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje
operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.
II. PODROBNEJŠE DOLOČBE ZA IZVAJANJE
PODUKREPOV IN OPERACIJE
1. Podpora za podukrep naložbe v predelavo, trženje
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
8. člen
(namen podpore in posebni pogoji)
(1) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je v skladu
s točko (b) prvega odstavka 17. člena Uredbe 1305/2013/EU
namenjena za naložbe v:
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– predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode;
– predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
– predelavo nekmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
– trženje kmetijskih proizvodov.
(2) Podpora za naložbe iz prve alineje prejšnjega odstavka se ne dodeli za gradnjo novih klavnic z letno zmogljivostjo
nad 1.000 glav velike živine, ki je ekvivalent in se izračuna iz
koeficientov za izračun glav velike živine za posamezne vrste in
kategorije rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov
rejnih živali in evidenco rejnih živali.
(3) Podpora za naložbe iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena mora prispevati k prednostni nalogi Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU) za razvoj podeželja iz 3. točke pod
(a) 5. člena Uredbe 1305/2013/EU.
9. člen
(končni prejemnik)
Končni prejemnik iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je:
– pravna oseba;
– samostojni podjetnik posameznik;
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
– nosilec kmetije, če gre za naložbo, ki se nanaša na
predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, za katere po uredbi,
ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ni potrebno registrirati
dopolnilne dejavnosti.
10. člen
(stopnja podpore in shema pomoči)
(1) Najvišja dovoljena stopnja podpore za naložbo znaša
50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če projekt vključuje
tudi obratna sredstva, znaša najvišja dovoljena stopnja podpore
za projekt 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(2) Za projekt, ki vključuje naložbo iz druge ali tretje alineje
prvega odstavka 8. člena te uredbe, se podpora iz prejšnjega
odstavka dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU, z dodeljeno podporo pa se ne smejo
preseči zgornja meja pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe
1407/2013/EU in najvišji dovoljeni stopnji podpore iz prejšnjega
odstavka.
2. Podpora za podukrep naložbe v vzpostavitev
in razvoj nekmetijskih dejavnosti
11. člen
(namen podpore in posebni pogoji)
(1) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je v skladu s točko (b)
prvega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU namenjena
za naložbe, povezane z opravljanjem dejavnosti:
1. dodajanja vrednosti lesu;
2. lokalne samooskrbe, ki je trženje nekmetijskih proizvodov ali trženje kmetijskih in nekmetijskih proizvodov;
3. turizma;
4. ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo
tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji;
5. socialnega varstva;
6. ravnanja z organskimi odpadki;
7. pridobivanja električne in toplotne energije iz obnovljivih
virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena
za prodajo, razen bioplina in biogoriv.
(2) Lokacija naložbe, ki je predmet podpore iz prejšnjega
odstavka, se nahaja v naselju, ki ima manj kot 5.000 prebivalcev
v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo teritorialnih
enot.
(3) Do podpore iz 1. točke prvega odstavka tega člena so
upravičene naložbe v dejavnost prve predelave okroglega lesa,
ki presegajo obseg predelave lesa iz 14. člena te uredbe, nalož-
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be v druge dejavnosti predelave lesa in naložbe v proizvodnjo
izdelkov iz lesa.
(4) Do podpore iz 4. točke prvega odstavka tega člena so
v primeru naložb v objekt upravičene naložbe v objekte, ki so
vpisani v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu
za kulturo.
12. člen
(končni prejemnik)
(1) Končni prejemnik iz podukrepa podpora za naložbe v
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je:
– pravna oseba;
– samostojni podjetnik posameznik ali
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka je mikro ali
malo podjetje v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU.
13. člen
(stopnja podpore in shema pomoči)
(1) Najvišja dovoljena stopnja podpore za naložbo znaša
50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če projekt vključuje
tudi obratna sredstva, znaša najvišja dovoljena stopnja podpore
za projekt 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se dodeli kot pomoč po
pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, z dodeljeno
podporo pa se ne smejo preseči zgornja meja pomoči de minimis
iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in najvišji dovoljeni stopnji
podpore iz prejšnjega odstavka.
3. Podpora za operacijo naložbe v pred industrijsko
predelavo lesa
14. člen
(namen podpore in posebni pogoji)
(1) Podpora iz operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe
1305/2013/EU je namenjena za naložbe v dejavnost prve predelave okroglega lesa majhnega obsega.
(2) V prvo predelavo okroglega lesa iz prejšnjega odstavka
spadajo žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava
okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev
in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z
biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv
za energetsko rabo.
(3) Majhen obseg predelave lesa iz prvega odstavka tega
člena pomeni:
a) naložbo za proizvodnjo žaganega lesa s kapaciteto
predelave do vključno 10.000 m3 vhodne surovine, če gre za
žagarske obrate. Če se v okviru žagarskega obrata kot dodatna
dejavnost izvaja:
– proizvodnja peletov ali briketov, je lahko podprta naložba
v proizvodnjo lesnih peletov ali briketov s kapaciteto strojev,
opreme do vključno 2.000 ton letno ali
– proizvodnja sekancev ali iveri, je lahko podprta naložba
v proizvodnjo sekancev ali iveri s kapaciteto strojev, opreme do
vključno 6.000 nasutih m3 letno (2.000 m3 okroglega lesa letno);
b) naložbo za proizvodnjo lesnih sekancev ali iveri v gozdu
s kapaciteto strojev, opreme do vključno 25.000 nasutih m3 letno
(7.500 m3 okroglega lesa letno) sekancev ali iveri ali
c) naložbo za proizvodnjo drv v obratih za proizvodnjo drv
s kapaciteto strojev, opreme do vključno 10.000 nasutih metrov
drv letno (5.000 m3 okroglega lesa letno).
(4) Končni prejemnik mora izvajati registrirano dejavnost
iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z določbami
tega člena. Skupni obseg predelave lesa na ravni končnega
prejemnika skupaj s podprtimi naložbami iz tega podukrepa ne
sme presegati majhnega obsega predelave lesa iz posamezne
točke prejšnjega odstavka.
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15. člen
(končni prejemnik)
(1) Končni prejemnik iz operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa je:
– pravna oseba;
– samostojni podjetnik posameznik ali
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka je mikro ali
malo podjetje v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU.
16. člen
(stopnja podpore in shema pomoči)
(1) Najvišja dovoljena stopnja podpore za naložbo znaša
40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če projekt vključuje
tudi obratna sredstva, znaša najvišja dovoljena stopnja podpore
za projekt 40 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se dodeli kot pomoč po
pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, z dodeljeno
podporo pa se ne smejo preseči zgornja meja pomoči de minimis
iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in najvišji dovoljeni stopnji
podpore iz prejšnjega odstavka.
III. SKUPNE DOLOČBE
17. člen
(vloga za podporo)
(1) Končni prejemnik vloži vlogo za kredit, zavarovan z
garancijo, pri finančni instituciji iz petega odstavka 5. člena te
uredbe. Vloga za kredit, zavarovan z garancijo, šteje za vlogo za
podporo iz drugega odstavka 60. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Končnega prejemnika finančna institucija izbere v skladu s svojimi notranjimi postopki, določbami te uredbe in točko (a)
prvega odstavka 6. člena Uredbe 480/2014/EU.
18. člen
(združevanje podpor na ravni končnega prejemnika)
(1) Podpora se ne dodeli končnemu prejemniku, ki je za
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, že prejel sredstva proračuna Republike Slovenije ali sredstva EU oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi
v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje s podporo v
obliki nepovratnih sredstev, ki se dodeli na podlagi uredbe, ki
ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, in sicer
za podukrep podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov in podukrep podpora za naložbe v
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa, pri čemer se upoštevajo določbe sedmega,
osmega in devetega odstavka 37. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se podpora po
tej uredbi lahko združuje z drugimi javnimi sredstvi iz proračuna
Republike Slovenije ali EU, ki jih je končni prejemnik prejel za
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, če:
– vsota vseh oblik podpore iz javnih sredstev, namenjenih
tem stroškom, ne presega celotnega zneska teh stroškov;
– z združitvijo podpor niso presežene stopnje podpore po
tej uredbi;
– z združitvijo podpor niso preseženi pragovi intenzivnosti
državne pomoči ali najvišji zneski državne pomoči ali pomoči de
minimis, kot so določeni s pravili EU o državni pomoči, če gre
za projekt, za katerega se podpora dodeli kot državna pomoč ali
pomoč de minimis, in
– če se za vsako obliko podpore vodi ločena evidenca.
(4) Podpora po tej uredbi se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
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19. člen

(upravičeni stroški projekta)
(1) Upravičeni so stroški projekta, ki so nastali po datumu
oddaje vloge za kredit, zavarovan z garancijo, in so:
– stroški naložb v Republiki Sloveniji, ki fizično niso zaključene ali v celoti izvedene na datum odobritve podpore iz drugega
odstavka 22. člena te uredbe, in
– stroški obratnih sredstev, ki so povezani z naložbo in v
skladu s petim odstavkom 45. člena Uredbe 1305/2013/EU ne
presegajo 200.000 eurov ali 30 odstotkov upravičenih stroškov
projekta, kar je več.
(2) Stroški naložb iz prve alineje prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter
s tem povezane stroške prenosa lastninske pravice, če je tak
prenos izveden med neodvisnimi osebami, v skladu s četrtim
odstavkom 37. člena Uredbe 1303/2013/EU in
– splošne stroške, kot so opredeljeni v točki (c) drugega odstavka 45. člena Uredbe 1305/2013/EU in ne presegajo desetih
odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(3) Strošek nakupa nepozidanega in pozidanega zemljišča
je upravičen strošek v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
480/2014/EU.
(4) Če gre za naložbo v ureditev ali nakup objekta, ki se ne
uporablja samo za namene v skladu s posameznim podukrepom
ali operacijo, se od vseh stroškov naložbe kot upravičen prizna
le delež stroškov, ki je sorazmeren deležu uporabne površine,
uporabljene za namene v skladu s posameznim podukrepom ali
operacijo, v celotni uporabni površini objekta.
20. člen
(neupravičeni stroški projekta)
Poleg neupravičenih stroškov iz 13. člena Uredbe
807/2014/EU se kredit, zavarovan z garancijo, ne dodeli za:
1. prispevek v naravi;
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
3. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
4. upravne takse;
5. leasing in zakup objektov, opreme, strojev in naprav;
6. druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot
so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski
stroški in stroški zavarovanja;
7. stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru projekta, ki so bila izvedena pred oddajo vloge za kredit, zavarovan z
garancijo;
8. nakup vozil;
9. strošek ureditve nepremičnine, če je nepremičnina predmet izvršbe v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje;
10. nadomeščanje obstoječih kreditnih ali lizinških pogodb;
11. stroške nakupa rabljene opreme, strojev in naprav ter
nakupa objektov, če so bili pridobljeni iz sredstev EU oziroma
Republike Slovenije;
12. stroške naložb v proizvodnjo in prodajo bioplina in
biogoriv.
21. člen
(splošni pogoji za dodelitev podpore)
(1) Končni prejemnik mora ob odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
mora imeti dejavnost, ki je v skladu z namenom podpore po tej
uredbi registrirana na ozemlju Republike Slovenije;
2. če je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora imeti
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je
povezana z naložbo;
3. ne sme imeti več kot 50 eurov neporavnanih davčnih
obveznosti do države;
4. v zadnjih petih letih pred oddajo vloge za kredit, zavarovan z garancijo, mu ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi
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kršitve prepovedi zaposlovanja na črno v skladu z zakonom, ki
ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno;
5. ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
6. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ni v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C
št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
7. izkazati mora ekonomsko upravičenost projekta in zaprto
finančno konstrukcijo za izvedbo projekta;
8. če gre za naložbo v nakup opreme, stroja ali naprave in
ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na/v kateri bo ta oprema,
stroj ali naprava, mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo,
priložiti kopijo sklenjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali
stavbni pravici ter kopijo overjenega soglasja lastnika k naložbi,
če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke. Če je solastnik nepremičnine, mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo,
priložiti kopijo overjenega soglasja ostalih solastnikov k naložbi;
9. če upravičeni stroški zajemajo ureditev objekta, mora
vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki se glasi na končnega prejemnika;
10. izkazati mora, da je namen uporabe objekta, kot izhaja
iz gradbenega dovoljenja iz prejšnje točke, v skladu s posameznim podukrepom ali operacijo;
11. pri naložbi v nakup opreme, stroja ali naprave za obstoječi objekt, ki je zahteven, manj zahteven ali nezahteven objekt
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora vlogi za
kredit, zavarovan z garancijo, priložiti kopijo pravnomočnega
gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za objekt daljšega obstoja
za ta obstoječi objekt;
12. pri naložbi iz prvega odstavka 14. člena te uredbe mora
vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti seznam obstoječe
in načrtovane opreme za prvo predelavo lesa z nominalno kapaciteto, s katerega je razviden majhen obseg predelave lesa na ravni
končnega prejemnika iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe;
13. izpolnjevati mora druge pogoje, ki jih glede na naravo
finančnega instrumenta zahteva finančna institucija.
(2) Če se podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis,
mora končni prejemnik izpolnjevati pogoj, da se z dodeljeno podporo ne preseže zgornja meja pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priloži:
– izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je prejel v dveh
letih pred vložitvijo vloge za kredit, zavarovan z garancijo, in v
tekočem koledarskem letu;
– izjavo o drugih prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za kredit, zavarovan z
garancijo, in izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis
v okviru podukrepa ali operacije iz te uredbe ne bo presežena
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih, in
– izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki
so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska
že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja.
22. člen
(finančne določbe)
(1) Višina podpore se izračuna kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, ločeno za naložbo in za projekt, pri čemer se
upoštevajo predpisi o državni pomoči in Obvestilo Komisije o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki
poroštev (UL C št. 155 z dne 20. 6. 2008, str. 10). S podporo se
ne sme preseči znesek, ki se izračuna na podlagi stopenj podpore za posamezen podukrep ali operacijo po tej uredbi. Stopnja
podpore mora biti upoštevana tako na ravni stroškov naložbe,
kot tudi na ravni stroškov projekta.
(2) Podpora se odobri z dnem sklenitve kreditne pogodbe.
Če gre za podporo, ki se dodeli po pravilu de minimis, se šteje,
da je državna pomoč dodeljena z dnem sklenitve kreditne pogodbe.
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(3) Razpoložljiva sredstva, namenjena za izvajanje finančnih instrumentov po tej uredbi, so opredeljena v prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(4) MKGP sredstva iz prejšnjega odstavka zagotovi v obliki
depozita iz podračuna proračuna Republike Slovenije v višini
25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) v višini
75 odstotkov, na podlagi zahtevka za plačilo, ki ga upravičenec
predloži na način, kot ga določa 41. člen Uredbe 1303/2013/EU
in je podrobneje opredeljen v sporazumu.
23. člen
(namenska raba in sankcije zaradi nenamenske rabe)
(1) Končni prejemnik mora ob zaključku projekta izkazati
namensko rabo in kot dokazilo priložiti:
– izjavo o zaključku projekta in
– kopijo računa s specifikacijo in potrdilo o plačilu, ki se
glasi na končnega prejemnika, s katerima se izkazuje nastanek
upravičenih stroškov. Kadar to ni mogoče, se plačilo v skladu s
četrtim odstavkom 60. člena Uredbe 1305/2013/EU dokaže z
dokumentom enake dokazne vrednosti.
(2) V primeru ureditve objekta, za katerega se v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahteva uporabno dovoljenje, se namenska raba in zaključek projekta, poleg dokazil iz
prejšnjega odstavka, izkazujeta še s kopijo uporabnega dovoljenja za ta objekt.
(3) Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena
končni prejemnik predloži finančni instituciji v skladu s kreditno
pogodbo.
(4) Če končni prejemnik ne izkaže namenske rabe:
– mora izvajalcu finančnega instrumenta vrniti prejeto podporo, razen če je nenamenska raba posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega instrumenta ali finančne institucije;
– mora izvajalec finančnega instrumenta odpovedati garancijo za kredit, odobren končnemu prejemniku.
(5) Izvajalec finančnega instrumenta mora v skladu s točko
(c) tretjega odstavka 6. člena Uredbe 480/2014/EU s primerno
skrbnostjo izčrpati vsa pravna sredstva in pogodbene ukrepe,
ki so mu na voljo, da izterja neupravičeno prejeto podporo od
končnega prejemnika, razen če je neupravičeno prejeta podpora
posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega instrumenta
ali finančne institucije.
(6) V skladu z devetim odstavkom 37. člena Uredbe
1303/2013/EU se nepovratna sredstva ne uporabljajo za vračilo
podpore, prejete iz finančnih instrumentov, finančni instrumenti
pa se ne uporabljajo za vnaprejšnje financiranje nepovratnih
sredstev.
24. člen
(obveznosti končnega prejemnika in sankcije)
(1) Končni prejemnik mora:
– projekt dokončati v roku 60 mesecev od sklenitve kreditne pogodbe;
– v času veljavnosti kreditne pogodbe omogočiti dostop do
dokumentacije o projektu oziroma omogočiti pregled na kraju
samem finančnim institucijam, finančnim posrednikom, upravičencu, ARSKTRP, MKGP, Evropskemu računskemu sodišču,
Evropski komisiji, Računskemu sodišču Republike Slovenije,
Uradu za nadzor proračuna ter drugim nadzornim organom EU
in Republike Slovenije, v skladu z Uredbo 1303/2013/EU, Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 480/2014/EU, Uredbo 640/2014/EU
in Uredbo 809/2014/EU;
– za projekt voditi ločeno računovodstvo, ustrezno računovodsko kodo ali ustrezne evidence.
(2) Poleg obveznosti iz te uredbe mora končni prejemnik
izpolnjevati tudi obveznosti iz kreditne pogodbe.
(3) Izvajalec finančnega instrumenta mora v skladu s točko
(c) tretjega odstavka 6. člena Uredbe 480/2014/EU s primerno
skrbnostjo izčrpati vsa pravna sredstva in pogodbene ukrepe,
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ki so mu na voljo, da izterja neupravičeno prejeto podporo od
končnega prejemnika, razen če je kršitev obveznosti končnega
prejemnika posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega
instrumenta ali finančne institucije.
(4) Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 3, ki je sestavni del
te uredbe.
25. člen
(preverjanje izvajanja finančnih instrumentov)
(1) Upravičenec mora zagotoviti upravljanje finančnih instrumentov in nadzor pri njihovem izvajanju v skladu s četrtim
odstavkom 40. člena Uredbe 1303/2013/EU in 9. členom Uredbe
480/2014/EU.
(2) ARSKTRP izvaja administrativne preglede in preglede na kraju samem pri upravičencu v skladu z Uredbo
480/2014/EU, Uredbo 1303/2013/EU, Uredbo 1306/2013/EU,
Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 640/2014/EU.
26. člen
(izterjava zapadlih terjatev in odpis dolga
končnega prejemnika)
(1) Finančna institucija v primeru neodplačevanja kredita
s strani končnega prejemnika unovči garancijo pri izvajalcu finančnega instrumenta.
(2) Pri izterjavi zapadlih terjatev do končnega prejemnika iz
prejšnjega odstavka je potrebno ravnati s profesionalno skrbnostjo, in sicer do izčrpanja vseh pravnih sredstev zoper končnega
prejemnika oziroma osebo, ki je zavarovala njegov dolg.
(3) Če ne gre za kršitev obveznosti po tej uredbi ali pravil o
državni pomoči, lahko izvajalec finančnega instrumenta na predlog finančne institucije odloči, da se izterjava zapadlih terjatev
iz prejšnjega odstavka zaključi pred izčrpanjem vseh pravnih
sredstev zoper končnega prejemnika oziroma osebo, ki je zavarovala njegov dolg. Predlog odpisa dolga, pripravljen s strani
finančne institucije, mora vsebovati utemeljitev in dokazila, zakaj
nadaljnja izterjava ne bi bila ekonomsko upravičena.
(4) V odpis gredo zapadle terjatve, ko so bila izčrpana vsa
pravna sredstva za njihovo izterjavo ali je bila izterjava zaključena v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Podrobnejši način in postopek izterjave zapadlih terjatev in odpisa dolga sta določena v sporazumu.
27. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Upravičenec hrani dokumentacijo o dodeljeni podpori
po tej uredbi deset let po izpolnitvi finančnih obveznosti končnega prejemnika iz kreditne pogodbe.
(2) Upravičenec vodi evidenco z informacijami o dodeljenih
pomočeh de minimis in dokazilih o izpolnjevanju pogojev še
deset let od datuma zadnje odobritve podpore.
IV. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2017-2330-0100
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Obseg razpoložljivih sredstev

Obseg razpoložljivih sredstev po posameznem podukrepu iz te uredbe z ločenim prikazom
prispevka EKSRP in prispevka RS ter skupnim obsegom javnih sredstev v eurih za programsko
obdobje 2014–2020:
Ukrep
podukrep podpora za naložbe v
predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov
podukrep podpora za naložbe v
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti
podukrep podpora za naložbe v
gozdarske tehnologije ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih
proizvodov za izvajanje operacije
naložbe v pred industrijsko predelavo
lesa
Skupaj

Prispevek
EKSRP v eurih

Prispevek RS
v eurih

SKUPAJ v
eurih

12.750.000,00

4.250.000,00

17.000.000,00

26.271.000,00

8.757.000,00

35.028.000,00

10.275.000,00

3.425.000,00

13.700.000,00

49.296.000,00

16.432.000,00

65.728.000,00
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PRILOGA 2: Seznam dejavnosti, ki so povezane z naložbami pri operaciji naložbe v pred
industrijsko predelavo lesa

Šifra
kategorije
SKD 2008
A02.200

C16.100

Naziv

Podprte aktivnosti

Sečnja



proizvodnja sekancev v gozdu

Žaganje,
skobljanje in
impregniranje
lesa



žaganje lesa, skobljanje lesa in
druga strojna obdelava
okroglega lesa
profiliranje, iveriranje, luščenje
in rezanje okroglega lesa
proizvodnja lesenih železniških
pragov
proizvodnja lesenih drogov,
kolov ipd.
proizvodnja lesne volne, lesne
moke, sekancev in iveri
sušenje lesa
impregnacija ali kemična
obdelava lesa z zaščitnimi
sredstvi ali drugimi materiali








C16.290

Proizvodnja
drugih
izdelkov iz
lesa, plute,
slame in protja



proizvodnja lesnih peletov ali
briketov za energetsko rabo

Proizvodi po KN 2012
4401 21 Iveri, sekanci in podobno,
iglavcev
4401 22 Iveri, sekanci in podobno,
neiglavcev

4401 21 Iveri, sekanci in podobno,
iglavcev

4401 22 Iveri, sekanci in podobno,
neiglavcev

4403 Les, neobdelan, z lubjem ali
brez lubja ali beljavine, ali grobo
obdelan (obtesan):

4404 Les za obroče, cepljeni koli,
koli, planke, drogovi, zašiljeni
toda ne žagani po dolžini, lesene
palice, grobo okleščene,
upognjene ali drugače obdelane,
primerne za izdelavo
sprehajalnih palic, dežnikov,
ročajev za orodje ali podobnih
proizvodov, trakovi in podobno
iz lesa

4406 Leseni železniški ali
tramvajski pragovi

4407 Les, vzdolžno žagan ali
rezan, cepljen ali luščen,
skobljan ali ne, brušen ali na
koncih spojen, debeline nad 6
mm

4401 Les za ogrevanje v hlodih,
polenih, vejah, butarah ali podobnih
oblikah; iver in podobni drobci,
žagovina, lesni odpadki in ostanki,
aglomerirani ali neaglomerirani v
hlode, brikete, pelete ali podobne
oblike:

44013100 Leseni peleti

44013920 Žagovina, odpadki in
ostanki, aglomerirani (npr.
briketi)

Nominalna kapaciteta:
Nominalna kapaciteta = zmogljivost stroja (m3/h) * 8 ur * 200 dni = m3/leto
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PRILOGA 3: Katalog kršitev in sankcij
1. Če končni prejemnik ne dokonča projekta v roku iz prve alineje prvega odstavka 24. člena te
uredbe, mora izvajalcu finančnega instrumenta vrniti prejeto podporo, razen če je kršitev
obveznosti končnega prejemnika posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega
instrumenta ali finančne institucije.
2. Končni prejemnik, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči dostopa do dokumentacije o
projektu oziroma ne omogoči pregleda na kraju samem v skladu z drugo alinejo prvega
odstavka 24. člena te uredbe, mora izvajalcu finančnega instrumenta vrniti prejeto podporo.
3. Končni prejemnik, ki ne vodi ločenega računovodstva, ustrezne računovodske kode ali
ustreznih evidenc v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 24. člena te uredbe, mora izvajalcu
finančnega instrumenta vrniti prejeto podporo v naslednjih deležih:
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi končni prejemnik opozorilo,
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov podpore,
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov podpore,
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjeno podporo in prejeto podporo.
4. Če upravičenec iz neutemeljenega razloga ne omogoči administrativnega pregleda in
pregleda na kraju samem iz drugega odstavka 25. člena te uredbe ali ne hrani dokumentacije v
skladu s 27. členom te uredbe, se sankcionira v skladu z Uredbo 480/2014/EU, Uredbo
1303/2013/EU, Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 640/2014/EU. Izvedba
sankcioniranja iz te točke je podrobneje opredeljena v sporazumu.
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1545.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni
varovalni opremi

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o osebni
varovalni opremi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L
št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 51; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2016/425/EU) določijo pristojni organi, obveznosti obveščanja
in kazenske določbe.
2. člen
(obveznosti proizvajalca, pooblaščenega zastopnika,
uvoznika in distributerja)
(1) Če osebna varovalna oprema predstavlja tveganje,
proizvajalec, uvoznik ali distributer o tem takoj obvesti organ
za nadzor trga iz 8. člena te uredbe in mu predloži podrobne
podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih
ukrepih.
(2) Pooblaščeni zastopnik na zahtevo organa za nadzor
trga iz 8. člena te uredbe sodeluje v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavlja osebna varovalna oprema.
3. člen
(jezik)
Navodila in informacije proizvajalca iz točke 1.4 Priloge II Uredbe 2016/425/EU ter izjava EU o skladnosti morajo
biti pripravljene v slovenskem jeziku ali pa v slovenski jezik
prevedene.
II. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
IN PRIGLASITEV
4. člen
(priglasitveni organ)
Priglasitveni organ v skladu z Uredbo 2016/425/EU je
ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem,
določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti
ter o spremljanju priglašenih organov in vsaki spremembi v
zvezi s tem.
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bodisi da je gradivo v povezavi s temi postopki na njihovo zahtevo na voljo priglasitvenemu organu in organu za nadzor trga
iz 8. člena te uredbe.
7. člen
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenega organa
za ugotavljanje skladnosti)
Če Komisija dvomi oziroma je bila opozorjena na dvom
glede usposobljenosti priglašenega organa za ugotavljanje
skladnosti ali njegovega stalnega izpolnjevanja prevzetih obveznosti, priglasitveni organ Komisiji na njeno zahtevo predloži
vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem
usposobljenosti zadevnega priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti.
III. NADZOR TRGA IN ZAŠČITNI POSTOPEK
8. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2016/425/EU na trgu izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
organ za nadzor trga).
9. člen
(postopek za ravnanje z osebno varovalno opremo,
ki predstavlja tveganje)
Kadar organ za nadzor trga meni, da neskladnost osebne
varovalne opreme ni omejena na ozemlje Republike Slovenije,
o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Komisijo in druge države članice
v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
10. člen
(zaščitni postopek)
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je ukrep druge države
članice v postopku za ravnanje z osebno varovalno opremo,
ki predstavlja tveganje, upravičen, organ za nadzor trga sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladne osebne
varovalne opreme s trga. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo
v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep organa za nadzor
trga neupravičen, organ za nadzor trga ukrep umakne.
11. člen
(skladna osebna varovalna oprema, ki predstavlja tveganje)
(1) Kadar organ za nadzor trga po izvedbi ocene iz prvega
odstavka 38. člena Uredbe 2016/425/EU ugotovi, da osebna
varovalna oprema, čeprav je v skladu z Uredbo 2016/425/EU,
predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, od zadevnega
gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme vse ustrezne
ukrepe, s katerimi zagotovi, da dotična osebna varovalna oprema takrat, ko je dana na trg, ne predstavlja več tega tveganja,
ali pa osebno varovalno opremo umakne s trga ali jo odpokliče
v razumnem roku, ki ga določi glede na naravo tveganja.
(2) Organ za nadzor trga o svojih ukrepih nemudoma
obvesti Komisijo in druge države članice.

6. člen

12. člen

(spremembe priglasitev)

(formalna neskladnost)

V primeru omejitve, začasnega ali trajnega preklica priglasitve ali kadar priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti preneha z dejavnostjo, priglasitveni organ uvede ustrezne ukrepe,
s katerimi zagotovi, da postopke tega organa bodisi prevzame
v obravnavo drug priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti

(1) Organ za nadzor trga od gospodarskega subjekta zahteva, da formalno neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od
dejstev, navedenih v 41. členu Uredbe 2016/425/EU.
(2) Kadar se neskladnost iz prejšnjega odstavka nadaljuje, organ za nadzor trga izvede vse ustrezne ukrepe za ome-
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jitev ali prepoved omogočanja dostopnosti osebne varovalne
opreme na trgu ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.
IV. DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI
13. člen
(ravnanje ministrstva v zvezi s prenosom pooblastila)
Če Komisija na podlagi prenosa pooblastila iz 42. člena
Uredbe 2016/425/EU spremeni Prilogo I Uredbe 2016/425/EU,
jo ministrstvo nemudoma obvesti o morebitnih pomislekih glede
razvrstitve določenega tveganja v posamezno kategorijo tveganj iz Priloge I Uredbe 2016/425/EU in te pomisleke obrazloži.
V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(prekrški, ki se nanašajo na proizvajalca)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kot proizvajalec:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
7. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
8. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU;
9. ravna v nasprotju z devetim odstavkom 8. člena Uredbe
2016/425/EU ali
10. ravna v nasprotju z desetim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot proizvajalec.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
15. člen
(prekrški, ki se nanašajo na pooblaščenega zastopnika)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
pooblaščeni zastopnik ravna v nasprotju z drugim odstavkom
9. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot pooblaščeni zastopnik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
16. člen

Uradni list Republike Slovenije
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena Uredbe
2016/425/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe
2016/425/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 10. člena Uredbe
2016/425/EU;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 10. člena Uredbe
2016/425/EU;
7. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
8. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 10. člena Uredbe
2016/425/EU ali
9. ravna v nasprotju z devetim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot uvoznik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
17. člen
(prekrški, ki se nanašajo na distributerja)
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
distributer:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena Uredbe
2016/425/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena Uredbe
2016/425/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe
2016/425/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe
2016/425/EU ali
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 11. člena Uredbe
2016/425/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot distributer.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
18. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči
tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s to uredbo.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prehodno obdobje)
Oprema, ki je v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni
opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in
76/11) in je dana na trg pred 21. aprilom 2019, je lahko dostopna na trgu tudi po uveljavitvi te uredbe.
20. člen

(prekrški, ki se nanašajo na uvoznika)

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kot uvoznik:

Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati
Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05,
23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11).
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21. člen

4. člen

(začetek veljavnosti)

(poraba sredstev občinskih samoupravnih
narodnih skupnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-9/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2016-2130-0102
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Občinske samoupravne narodne skupnosti v okviru izvedbe dejavnosti in programov uporabljajo dodeljena sredstva za
naslednje namene:
– stroški delovanja sveta samoupravne narodne skupnosti, njegovih organov in strokovnih služb;
– materialni stroški poslovanja;
– programski stroški, ki vključujejo lastne programe, stroške stikov z matičnim narodom in materialne stroške, v skladu
z letnim programom sveta občinske samoupravne narodne
skupnosti, če to ni v nasprotju z zakonom.
5. člen
(poročanje o porabi sredstev)

1546.

Uredba o določitvi podrobnejših namenov
porabe in meril za izračun višine sredstev,
ki pripadajo posameznim občinam oziroma
občinskim samoupravnim narodnim
skupnostim

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08,
94/10 – ZIU, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
izdaja Vlada Republike Slovenije

(1) Upravičenec do sredstev iz 3. oziroma 4. člena te
uredbe državnemu organu, pristojnemu za narodnosti, enkrat
letno pisno poroča o namenski porabi sredstev, ki so mu bila
zagotovljena v skladu s to uredbo v preteklem proračunskem
letu.
(2) Upravičenec pošlje pisno poročilo o namenski porabi sredstev v preteklem proračunskem letu najpozneje do
31. marca tekočega proračunskega leta.
6. člen
(nadzor nad porabo sredstev)

UREDBO
o določitvi podrobnejših namenov porabe
in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo
posameznim občinam oziroma občinskim
samoupravnim narodnim skupnostim

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja državni
organ, pristojen za narodnosti, na podlagi predloženega pisnega poročila posameznega upravičenca o namenski porabi
sredstev, ki so mu bila zagotovljena v preteklem proračunskem letu.

1. člen

(določitev obsega sredstev)

(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše namene porabe in merila
za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam,
v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost (v nadaljnjem besedilu: občina), oziroma posameznim
občinskim samoupravnim narodnim skupnostim (v nadaljnjem
besedilu: občinska samoupravna narodna skupnost), in postopek za določitev višine sredstev upravičencem.
2. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti iz prejšnjega člena se zagotovijo v državnem
proračunu v višini, kot je določena v zakonu.
(2) Financiranje dejavnosti in programov občinske samoupravne narodne skupnosti je lahko neposredno iz državnega
proračuna ali posredno iz proračuna občine.
3. člen
(občinska poraba sredstev)
Občinska uprava in organi občine v okviru izvedbe dvojezičnega poslovanja uporabljajo dodeljena sredstva za naslednje namene:
– stroški dodatka za dvojezičnost za zaposlene;
– stroški sejnin članov občinske komisije za vprašanja
italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti;
– stroški priprave in objave dvojezičnega gradiva za seje
občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter prevodov, lektoriranja in objave občinskih predpisov, dvojezičnih obrazcev
in drugega gradiva v jeziku italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.

7. člen
(1) Pri določitvi obsega sredstev iz državnega proračuna,
ki pripadajo posamezni občini za sofinanciranje dvojezičnosti
in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti, se upoštevajo:
1. stroški dodatka za dvojezičnost za zaposlene v občinski
upravi in njenih organih;
2. stroški sejnin članov občinske komisije za vprašanja
italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti;
3. stroški dvojezičnega gradiva občinske uprave in njenih
organov;
4. stroški delovanja sveta samoupravne narodne skupnosti, njegovih organov in strokovnih služb;
5. materialni stroški poslovanja občinske samoupravne
narodne skupnosti;
6. uresničeni programski stroški občinske samoupravne
narodne skupnosti;
7. višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki je pripadala občini v preteklem
proračunskem letu po tej uredbi.
(2) Občina pošlje državnemu organu, pristojnemu za narodnosti, do 28. februarja tekočega proračunskega leta podatke
za stroške iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka za
preteklo proračunsko leto.
(3) Podatkom iz prejšnjega odstavka občina priloži podatke o številu sistemiziranih in dejansko zasedenih delovnih
mest, za katera je kot poseben pogoj za zasedbo delovnega
mesta določeno tudi znanje jezika narodne skupnosti.
8. člen
(enačba)
Višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžar-
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ske narodne skupnosti, ki pripada občini za tekoče proračunsko
leto, se izračuna po enačbi:
SONMOit = ((0,15/6)C1 + (0,15/6)C2 + (0,15/6)C3 +
(0,15/6)C4 + (0,15/6)C5 + (0,15/6)C6 + 0,85* SONMOit-1) *
0,15 %SPP
Pri tem je:
SONMOit višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki pripada občini v tekočem proračunskem letu;
C1
delež stroškov dodatka za dvojezičnost posamezne občine v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh občin;
C2
delež stroškov sejnin članov občinske komisije za vprašanja italijanske oziroma madžarske
samoupravne narodne skupnosti posamezne
občine v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh
občin;
C3
delež stroškov dvojezičnega gradiva posamezne občine v skupni vsoti tovrstnih stroškov
vseh občin;
C4
delež stroškov delovanja sveta, njegovih organov in strokovnih služb posamezne samoupravne narodne skupnosti v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh samoupravnih narodnih
skupnosti;
C5
delež materialnih stroškov posamezne samoupravne narodne skupnosti v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh samoupravnih narodnih
skupnosti;
C6
delež uresničenih programskih stroškov posamezne samoupravne narodne skupnosti v
skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh samoupravnih narodnih skupnosti;
SONMOit-1 višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti, ki je pripadala posamezni občini v
deležu v skupni vsoti tovrstnih sredstev vseh
občin v preteklem proračunskem letu po tej
uredbi;
SPP
skupna primerna poraba občin v tekočem proračunskem letu.
9. člen
(neposredno financiranje)
(1) Neposredno financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti iz državnega proračuna se izvede na podlagi
zahteve občinske samoupravne narodne skupnosti.
(2) Občinska samoupravna narodna skupnost vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka s soglasjem občine najpozneje do
30. junija tekočega proračunskega leta za naslednje proračunsko leto na državni organ, pristojen za narodnosti.
(3) Iz zahteve mora biti jasno razvidno razmerje med
sredstvi, ki pripadajo občini, in sredstvi, ki pripadajo občinski
samoupravni narodni skupnosti. Zahteva se vloži na obrazcu
iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Državni organ, pristojen za narodnosti, na podlagi prejete zahteve iz prvega odstavka in soglasja občine iz drugega
odstavka tega člena preveri, ali so izpolnjeni pogoji za neposredno financiranje iz državnega proračuna, in o tem obvesti
občino ter občinsko samoupravno narodno skupnost.
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10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Vlada na predlog državnega organa, pristojnega za narodnosti, najpozneje do 30. aprila tekočega proračunskega leta
izda odločbo o višini sredstev, ki pripada občini oziroma občinski
samoupravni narodni skupnosti v tekočem proračunskem letu.
(2) Če je občinska samoupravna narodna skupnost vložila
zahtevo v skladu s prejšnjim členom in se izvede neposredno
financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti, se občini in občinski samoupravni narodni skupnosti dodelijo sredstva v skupni višini, določeni v skladu z 8. členom te uredbe,
in v razmerju, kot je določeno na obrazcu iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(3) Če se neposredno financiranje občinske samoupravne
skupnosti ne izvede, se sredstva v skupni višini, določeni v
8. členu te uredbe, dodelijo občini. Višina sredstev, ki pripada
občinski samoupravni narodni skupnosti, se določi s proračunom občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prehodne določbe)
(1) Neposredno financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti se začne izvajati 1. januarja 2019.
(2) Od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 se občinska samoupravna narodna skupnost financira posredno prek
občinskega proračuna.
(3) Za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti se občinam in občinskim samoupravnim narodnim
skupnostim v letu 2018 zagotovijo sredstva v višini:
OBČINA
ANKARAN
DOBROVNIK
HODOŠ
IZOLA
KOPER
LENDAVA
MORAVSKE TOPLICE
PIRAN
ŠALOVCI
Skupaj

EUR
65.643,15
152.200,00
87.567,96
289.000,00
290.000,00
293.200,00
148.900,00
292.900,00
88.093,11
1.707.504,22

(4) Državni organ, pristojen za narodnosti, sklene z občinami pogodbo o sofinanciranju v višini iz prejšnjega odstavka
v osmih dneh po začetku veljavnosti te uredbe.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2017-1540-0004
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA
VLAGATELJ
(občinska samoupravna narodna skupnost)
NASLOVNIK
(državni organ, pristojen za narodnosti)
ZAHTEVA
ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO _______
(1) Občinska samoupravna narodna skupnost:
____________________________________________________________________________
v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) podaja
zahtevo za neposredno financiranje iz državnega proračuna.
(2) V okviru višine sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic
narodne skupnosti, ki na letni ravni pripada občini, se neposredno financiranje občinske
samoupravne narodne skupnosti zagotovi v razmerju ______ občina : _____občinska
samoupravna narodna skupnost.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje
občine k zahtevi občinske samoupravne narodne skupnosti za neposredno financiranje
iz državnega proračuna za leto ______
Občina:
____________________________________________________________________________
daje soglasje k zgoraj opredeljeni zahtevi za neposredno financiranje občinske samoupravne
narodne skupnosti iz državnega proračuna.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev
prilog A in B k Evropskemu sporazumu
o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega
blaga (ADR)

Na podlagi 58. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09,
97/10 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B
k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
1. člen
S tem sklepom se objavijo spremembe in dopolnitve prilog
A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72), ki
so kot priloga sestavni del tega sklepa.
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije (EU) 2018/217 z dne 31. januarja 2018
o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta
in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga, s katero se
oddelek I.1 prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku
(UL L št. 42 z dne 15. 2. 2018, str. 52).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-17/2018
Ljubljana, dne 10. maja 2018
EVA 2018-2430-0021
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRILOG A IN B K EVROPSKEMU SPORAZUMU O
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ADR)
Poglavje 1.4
V 1.4.3.3 se v točki (b) črta beseda »rednega«.
Poglavje 1.7
V 1.7.2.4 se v opombi beseda »dejanska« nadomesti z besedo »efektivna«.
Poglavje 1.8
V naslovu poglavja 1.8 se besedi »VARNOSTNIH ZAHTEV« nadomestita z besedilom »SKLADNOSTI
Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI«.
Poglavje 2.2
V 2.2.1.1.3 se beseda »kvalitete« nadomesti z besedo »kakovosti«.
V 2.2.1.4 se beseda »preverjanje« nadomesti z besedo »kontrolo«.
V 2.2.3.1.1 se v opombi 1 besedilo »ali se prevažajo« nadomesti z besedilom »in se prevažajo«.
V 2.2.7.1.2 in 2.2.7.2.4.1.4 se beseda »običajnimi« nadomesti z besedo »rutinskimi«.
V 2.2.7.1.3 se besedilo »tehta manj kakor« nadomesti z besedilom »tehtajo manj kot«, besedi »brez
embalaže« se nadomestita z besedo »nepakirana«, za besedo »majhen« pa se doda beseda
»masni«.
V 2.2.7.2.3.1.2 se beseda »gostote« nadomesti z besedama »vrednosti specifične«.
V 2.2.7.2.3.2 se:
– črta beseda »nereaktiven«,
– besedilo »nevezana kontaminacija na dostopni površini je kontaminirana, pri čemer povprečen nivo
2
kontaminacije na površini 300 cm « nadomesti z besedilom »povprečna vrednost nevezane
2
kontaminacije na 300 cm na dostopni površini« (dvakrat),
– besedilo »vezana kontaminacija na dostopni površini je kontaminirana, pri čemer povprečen nivo
kontaminacije na površini 300 cm2« nadomesti z besedilom »povprečna vrednost vezane
kontaminacije na 300 cm2 na dostopni površini« (dvakrat),
– besedilo »nevezana kontaminacija in vezana kontaminacija na nedostopni površini sta
kontaminirani, pri čemer povprečen nivo kontaminacije na površini 300 cm2« nadomesti z
besedilom »povprečna vrednost nevezane kontaminacije in vezane kontaminacije na 300 cm2 na
nedostopni površini« (dvakrat).
V 2.2.7.2.3.4.1 se beseda »nepokrite« nadomesti z besedo »nezaščitene«.
V 2.2.7.2.4.1.3 se besedilo »del sestavnega dela instrumenta ali drugega proizvedenega izdelka«
nadomesti z besedilom »sestavnem delu instrumenta ali drugem proizvedenem izdelku«, beseda
»potrošnih« pa se nadomesti z besedo »potrošniških«.
V 2.2.7.2.4.1.7 se besedilo »raven notranje nestalne kontaminacije na povprečni površini, večji od«
nadomesti z besedilom »povprečna vrednost notranje nevezane kontaminacije na katerikoli površini,
veliki«.
V 2.2.7.2.4.4 se besedi »radioaktivni nuklid« nadomestita z besedo »radionuklid«.
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V 2.2.9.1.7 se v točki (e) v podtočkah (ii) in (vi) beseda »nadzor« nadomesti z besedo »kontrolo«, v
podtočki (vii) pa se besedilo »nadzor nad celicami ali baterijami« nadomesti z besedilom »kontrolo
celic ali baterij«.
Tabela A v poglavju 3.2
Pri UN št. 2908 se v stolpcu (6) doda »368«.
Pri UN št. 2913 se v stolpcu (6) doda »325« in črta »336«.
Pri UN št. 3326 se v stolpcu (6) doda »326« in črta »336«.
Poglavje 3.3
V 3.3.1 se beseda »nerjavečega« nadomesti z besedo »nerjavnega« (trikrat).
V 3.3.1 se v posebni določbi 16 beseda »kvalitete« nadomesti z besedo »kakovosti«, v posebni
določbi 283 se besedi »programa zagotavljana« nadomestita z besedilom »standarda za
zagotavljanje«, v posebni določbi 534 se besedilo »kPA« nadomesti z besedilom »kPa«, v posebni
določbi 652 pa se beseda »austenitnega« nadomesti z besedo »avstenitnega« (štirikrat).
Poglavje 4.1
V 4.1.4.1 se beseda »nerjavečega« nadomesti z »nerjavnega« (dvakrat), v navodilu za pakiranje P200
pa se besedilo »uv,« nadomestita z besedilom »ua,« (triindvajsetkrat).
V 4.1.9.1.2 in 4.1.9.2.4 se beseda »običajnimi« nadomesti z besedo »rutinskimi«.
V 4.1.9.1.6 se besedilo »varnostne kritičnosti v mejah« nadomesti z besedilom », ki zagotavljajo
varnost pred kritičnostjo, v mejah«.
V 4.1.9.2.4 se beseda »radionukleide« nadomesti z besedo »radionuklidi«.
Poglavje 5.2
V 5.2.1.9.2 se v zadnjem odstavku za besedo »beli« doda besedilo »ali ustrezni kontrastni«.
Poglavje 6.1
V 6.1.3.5 se beseda »nerjaveče« nadomesti z besedo »nerjavno«.
Poglavje 6.2
V 6.2.2.5.3.1 se besedi »sistem kakovosti« nadomestita z besedama »zagotavljanje kakovosti«.
V 6.2.4.1 se beseda »austenitnega« nadomesti z besedo »avstenitnega«, beseda »lotane« pa z
besedo »spajkane« (dvakrat).
V 6.2.5.3 se beseda »austenitno« nadomesti z besedo »avstenitno«.
Poglavje 6.4
V 6.4.2.7, 6.4.2.10, 6.4.2.11, 6.4.5.4.2, 6.4.5.4.3 in 6.4.5.4.4 se beseda »običajnimi« nadomesti z
besedo »rutinskimi«.
V 6.4.2.11 se besedilo »4.1.9.1.10 oziroma 4.1.9.1.11« nadomesti z besedilom »4.1.9.1.11 in
4.1.9.1.12«.
V 6.4.11.2 se v točki (d) za besedo »če« doda beseda »njihova«, beseda »zlitine« pa se nadomesti z
besedilom »tega v zlitini«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

33 / 18. 5. 2018 /

Stran

4933

V 6.4.11.8 se beseda »kvalitete« nadomesti z besedo »kakovosti« (dvakrat).
V 6.4.15.5 se beseda »nakladanje« nadomesti z besedo »zlaganje«.
V 6.4.21.8 se beseda »nerjaveča« nadomesti z besedama »korozijsko odporna«.
Poglavje 6.5
V 6.5.2.1.1 se besedilo »tlaka pri zlaganju« nadomesti z besedo »zlaganja«.
V 6.5.2.1.2 se črta beseda »tlaka«, beseda »tlak« pa se nadomesti z besedo »preizkus«.
V 6.5.4.1 se beseda »kvalitete« nadomesti z besedo »kakovosti«.
V 6.5.5.1.6 se beseda »austenitno« nadomesti z besedo »avstenitno«.
V 6.5.6.3.5 in 6.5.6.6 se črta beseda »tlaka«.
Poglavje 6.6
V 6.6.3.1 se besedilo »tlaka pri zlaganju« nadomesti z besedo »zlaganja«.
V 6.6.5.3.3 se črta beseda »tlaka«.
Poglavje 6.7
V poglavju 6.7 se beseda »austeniten« nadomesti z besedo »avsteniten« v ustreznem sklonu in
številu (štirinajstkrat).
V 6.7.2.2.2 se besedi »z nerjavečo« nadomestita z besedilom »s korozijsko odporno«.
V 6.7.2.5.9, 6.7.3.5.11, 6.7.4.5.11 in 6.7.5.3.4 se beseda »lotani« nadomesti z besedo »spajkani«,
beseda »lotanje« pa z besedo »spajkanje«.
V 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 in 6.7.5.13.1 se beseda »nerjaveča« nadomesti z besedama
»korozijsko odporna«.
Poglavje 6.8
V poglavju 6.8 se beseda »austeniten« nadomesti z besedo »avsteniten« v ustreznem sklonu in
številu (desetkrat).
V 6.8.2.5.1 se beseda »nerjaveča« nadomesti z besedama »korozijska odporna«.
V 6.8.3.2.20 se beseda »lotani« nadomesti z besedo »spajkani«, beseda »lotanje« pa z besedo
»spajkanje«.
V 6.8.3.5.10 se beseda »nerjavečo« nadomesti z besedama »korozijsko odporno«.
V 6.8.5.1.2 se besedilo »najmanj 99,5 % aluminij« nadomesti z besedilom »aluminij s čistostjo najmanj
99,5 %«.
V 6.8.5.1.3 se beseda »lotane« nadomesti z besedo »spajkane«.
V 6.8.5.1.4 se beseda »lotanjem« nadomesti z besedo »spajkanjem«.
Poglavje 6.11
V 6.11.5.3.10 in 6.11.5.5.1 se črta beseda »tlaka«.

Stran

4934 /

Št.

33 / 18. 5. 2018

Uradni list Republike Slovenije

Poglavje 7.3
V 7.3.2.7 se beseda »Material« nadomesti z besedo »Snovi«, besedilo »nepakiranega radioaktivnega
materiala« pa z besedilom »nepakiranih radioaktivnih snovi«.
Poglavje 7.5
V 7.5.11 (CV 33) se beseda »nezapakiranih« nadomesti z besedo »nepakiranih«, beseda
»običajnimi« se nadomesti z besedo »rutinskimi« (trikrat), beseda »rumeno« pa se zapiše z velikimi
tiskanimi črkami (dvakrat).
Poglavje 8.2
V 8.2.2.6.3 se besedilo »z navedbo učne snovi in urnika« nadomesti z besedilom »in urnik z navedbo
učnih snovi po urah usposabljanja«.
V 8.2.2.6.5 se besedi »dokumentacijo zahtevka« nadomestita z besedilom »zahtevami iz
dokumentacije«.
Poglavje 8.5
V poglavju 8.5 se v posebni določbi S15 beseda »nepooblaščenim« nadomesti z besedo
»nedovoljenim«, v posebni določbi S21 pa se beseda »stopnja« nadomesti z besedo »raven«.
Poglavje 9.2
V 9.2.1.1 se besedilo »od 12 ton, registrirana« nadomesti z besedilom »od 12 ton, prvič registrirana«
(dvakrat).
V 9.2.1.1 se v razpredelnici za besedama »Električni priključki« doda besedilo »med motornimi vozili
in priklopniki«.
1
V 9.2.2.6.2 se besedilo »EN 15207:2014 « nadomesti z besedilom »EN 15207:2014«.

Uradni list Republike Slovenije
1548.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere
morajo proizvajalci električne in elektronske
opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje
in obdelavo odpadne električne in elektronske
opreme

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Uredbe o odpadni
električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15 in
47/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi deležev
izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo
proizvajalci električne in elektronske opreme
za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo
odpadne električne in elektronske opreme
I
V Sklepu o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za
katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za
leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in
elektronske opreme (Uradni list RS, št. 69/17), se pod I 1. do
12. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. za razred 1 – Velike gospodinjske naprave:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 14,29%,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,08 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 2,33 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 11,39 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 71,91 %;
2. za podrazred 1a – Naprave za hlajenje in zamrzovanje:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 11,50%,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,04 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 15,54 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 7,02 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 65,90 %;
3. za razred 2 – Male gospodinjske naprave:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 31,62%,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 1,37 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 2,51 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 14,36 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 50,14 %;
4. za razred 3 – Oprema za IT in telekomunikacije:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
19,03 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,06 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 12,10 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 39,42 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 29,39 %;
5. za razred 4 – Oprema za zabavno elektroniko in fotonapetostni paneli:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 29,54%,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,23 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 6,00 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 7,12 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 57,11 %;
6. za razred 5 – Oprema za razsvetljavo:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
13,91 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,26 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 4,88 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 17,37 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 63,58 %;
7. za podrazred 5a – Plinske sijalke:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
7,05 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,21 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 1,72 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 8,44 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 82,58 %;
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8. za razred 6 – Električno in elektronsko orodje:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
29,73 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,07 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 9,70 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 29,15 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 31,35 %;
9. za razred 7 – Igrače, oprema za šport in prosti čas:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
42,89 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 3,83 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 21,12 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 13,03 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 19,13 %;
10. za razred 8 – Medicinski pripomočki:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 33,94%,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 16,84 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 5,59 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 43,63 %;
11. za razred 9 – Instrumenti za spremljanje in nadzor:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 33,09%,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,25 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 23,59 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 15,53 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 27,54 %;
12. za razred 10 – Avtomati:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
10,77 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 0 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o. 86,16 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o. 3,07 %.«.
II
Pod II se prva do peta alineja spremenijo tako, da se
glasijo:
»– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o.,
17,84 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,22 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 7,14 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o., 14,22 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o., 60,58 %.«.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-29/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2550-0067
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1549.

Pravilnik o pripravništvu, strokovnem izpitu
in strokovnem izpopolnjevanju za delavce
v javni gozdarski službi

Na podlagi 52. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14,
24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o pripravništvu, strokovnem izpitu
in strokovnem izpopolnjevanju za delavce
v javni gozdarski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja pripravništvo, strokovni
izpit in strokovno izpopolnjevanje za delavce v Zavodu za gozdove Slovenije, ki opravljajo naloge javne gozdarske službe
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
(2) Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Zavod) zagotavlja materialne, kadrovske in druge pogoje za
opravljanje pripravništva, strokovnega izpita ter izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja za strokovne delavce.
II. PRIPRAVNIŠTVO
2. člen
(pripravnik)
(1) Pripravnik v skladu s tem pravilnikom je strokovni
delavec, ki prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno ravni
njegove strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za
samostojno opravljanje dela.
(2) Za pripravnika po tem pravilniku se šteje tudi oseba,
ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje
dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala
pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni ravni
izobrazbe.
3. člen
(pripravniška doba)
(1) Pripravniška doba je za dela in naloge, za opravljanje
katerih se zahteva:
1. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu
druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
8. raven, – 10 mesecev;
2. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu
prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
7. raven, ali najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994,
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 6. raven, – 8 mesecev;
3. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu
prve stopnje oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
6. raven, – 8 mesecev.
(2) Direktor Zavoda lahko na predlog pripravnikovega
mentorja odloči o skrajšanju pripravniške dobe iz prejšnjega
odstavka. Odločitev je mogoče sprejeti po preteku polovice
predpisane pripravniške dobe. Pripravniška doba se lahko
skrajša za največ eno tretjino.
(3) Predlog mentorja za skrajšanje pripravniške dobe
mora biti podan pisno in vsebovati obrazložitev ter spremembo
časovne razporeditve neizvedenega dela pripravniškega usposabljanja in časovni obseg skrajšanja.
(4) Če je pripravnik med pripravniško dobo opravičeno
neprekinjeno odsoten več kot en mesec, se mu pripravniška
doba podaljša za čas opravičene odsotnosti.
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4. člen
(program pripravništva)
(1) Program pripravništva obsega:
1. obvezni del z naslednjih strokovnih področij:
– gozdnogospodarsko načrtovanje,
– gojenje gozdov,
– varstvo gozdov,
– gozdna tehnika,
– gozdne živali in lovstvo,
– stiki z lastniki gozdov in javnostjo;
2. izbirni del, po katerem pripravnik pod vodstvom mentorja izdela strokovno nalogo, ki obsega vsaj eno avtorsko polo,
v kateri obdela problematiko z enega od strokovnih področij iz
prejšnje točke, na katerem se je usposabljal v okviru pripravništva, ali izdela strokovno nalogo, ki vključuje gozdnogojitveni
načrt za vsaj 50 ha raznolikega gozda in njegovo širšo utemeljitev v obsegu vsaj 10.000 znakov. Strokovno nalogo pregleda
in potrdi strokovni svet organizacijske enote Zavoda.
(2) Program pripravništva pripravi mentor v sodelovanju
z vodji služb za posamezno strokovno področje, potrdi pa ga
strokovni svet organizacijske enote Zavoda.
(3) Pri pripravi programa pripravništva se upošteva raven
izobrazbe pripravnika oziroma zahtevnost dela na strokovnem
področju, za katero se pripravnik usposablja.
5. člen
(pripravniški dnevnik)
Pripravnik vodi v času pripravništva pripravniški dnevnik,
v katerega vpisuje vsa dela in naloge, opravljene po programu
pripravništva, ter udeležbo na seminarjih in drugih oblikah strokovnega usposabljanja. Ob zaključku pripravniške dobe mentor
na podlagi pripravniškega dnevnika in svojih opažanj potrdi, da
je pripravnik opravil v dnevniku navedena strokovna opravila
oziroma sodeloval na seminarjih.
6. člen
(potrdilo o pripravništvu)
(1) Po končani pripravniški dobi izda Zavod na podlagi pripravniškega dnevnika, potrdila mentorja iz prejšnjega člena ter
potrjene strokovne naloge iz 2. točke prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika pripravniku potrdilo o pripravništvu.
(2) Obrazec potrdila o pripravništvu je določen v prilogi 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(mentor)
(1) Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom
in nadzorstvom mentorja. Mentorja, ki mora biti delavec Zavoda, imenuje direktor Zavoda.
(2) Mentor mora imeti enako ali višjo raven strokovne
izobrazbe kot pripravnik in imeti vsaj pet let delovnih izkušenj
na strokovnem področju, za katerega se pripravnik usposablja.
Če v Zavodu ni uslužbenca z ustrezno ravnjo izobrazbe, ima
lahko izjemoma mentor nižjo raven izobrazbe od pripravnika.
(3) Če je mentor odsoten z dela več kot pet delovnih dni
skupaj, ga nadomešča vodja notranje organizacijske enote, v
kateri se pripravnik usposablja.
(4) Mentor lahko določi strokovne delavce, ki skrbijo za
pripravnikovo usposabljanje na posameznem strokovnem področju in ga nadzorujejo.
8. člen
(naloge mentorja)
Mentor ima zlasti naslednje naloge:
1. pripravi program pripravništva v sodelovanju z vodji
služb za posamezno strokovno področje;
2. skrbi, da se izvaja pripravništvo po programu pripravništva;
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3. uvaja s pomočjo drugih strokovnih delavcev pripravnika
v delo ter mu z navodili, nasveti in s praktičnim delom pomaga
pri usposabljanju za samostojno delo;
4. skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih;
5. obravnava skupaj s pripravniki posamezna praktična
strokovna vprašanja;
6. dodeljuje delo oziroma posamezna opravila pripravniku, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem
pripravništvu;
7. nadzira sam in po drugih strokovnih delavcih, ali se
je pripravnik na strokovnem področju zadosti usposobil za
samostojno delo;
8. usmerja pripravnika pri izdelavi strokovne naloge;
9. oceni delo pripravnika po poteku pripravniške dobe.
9. člen
(plačilo za mentorstvo)
Zavod določi v svojih splošnih aktih, kako se nagrajujejo
mentorji. Mentorju se lahko priznajo do štiri ure mentorstva na
teden, višina nagrade za vsako mentorsko uro pa ne sme presegati 20 % urne postavke osnovne plače mentorja.
III. STROKOVNI IZPIT
10. člen
(pogoj za samostojno delo)
Za samostojno opravljanje nalog javne gozdarske službe
na delovnih mestih, za katera se v skladu s pravilnikom, ki ureja
podrobnejše pogoje za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu, zahteva strokovni izpit, mora strokovni delavec
opraviti strokovni izpit iz tega pravilnika.
11. člen
(kandidati za opravljanje strokovnega izpita)
(1) Strokovni izpit lahko opravlja strokovni delavec, ki
opravi pripravništvo na Zavodu v skladu s tem pravilnikom.
(2) Strokovni izpit lahko opravlja tudi strokovni delavec, ki
še nima opravljenega strokovnega izpita in sklene pogodbo o
zaposlitvi na Zavodu za delovno mesto v skladu s pravilnikom,
ki ureja podrobnejše pogoje za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu.
12. člen
(vsebina in način opravljanja strokovnega izpita)
(1) Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
(2) Težavnost strokovnega izpita je prilagojena ravni izobrazbe kandidata.
(3) Splošni del izpita se opravlja ustno. Splošni del izpita
je enak za kandidate z enako ravnjo izobrazbe.
(4) Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno. Program
posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen delom in nalogam, za katere se je kandidat usposabljal oziroma zaposlil.
13. člen
(splošni del strokovnega izpita)
Splošni del strokovnega izpita obsega naslednje vsebine:
1. ustavna ureditev s poudarkom na temeljnih izhodiščih
ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem
sodstvu;
2. organizacija izvršilne oblasti s poudarkom na nalogah
in organizaciji vlade in uprave ter o položaju zaposlenih v državnih organih;
3. organizacija in funkcija lokalne samouprave;
4. položaj in organizacija organov pravosodja, sodstva,
odvetništva in notariata;
5. varstvo osebnih podatkov;
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6. pisarniško poslovanje in dolžnosti upravnih organov do
dokumentarnega gradiva.
14. člen
(posebni del strokovnega izpita)
Posebni del strokovnega izpita obsega:
1. pisno nalogo, v kateri kandidat obdela strokovni problem;
2. ustni del iz naslednjih vsebin:
– predpisi s področja gozdarstva vključno z Nacionalnim
gozdnim programom;
– ovrednotenje funkcij gozdov in prostorsko načrtovanje;
– prostorski informacijski sistemi;
– ugotavljanje stanja in spremljanje razvoja gozdov;
– določanje ciljev za gospodarjenje z gozdovi;
– določanje usmeritev in ukrepov za gospodarjenje z
gozdovi;
– gojenje in varstvo gozdov;
– usmerjanje razvoja divjadi in nega habitatov prosto
živečih živali;
– načrtovanje, gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic;
– pridobivanje lesa in tehnologije dela;
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– gozdarsko svetovanje;
– stiki z javnostjo;
– delovanje in organiziranost javne gozdarske službe;
– organizacija dela in vodenje v javnem sektorju;
– zemljiška knjiga in zemljiški kataster;
– financiranje v gozdarstvu.
15. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitno komisijo za strokovni izpit sestavljajo predsednik, dva člana in zapisnikar, ki jih izbere direktor Zavoda s
seznama predsednikov, članov in zapisnikarjev izpitnih komisij.
(2) Seznam predsednikov, članov in zapisnikarjev izpitnih
komisij določi direktor Zavoda izmed zaposlenih na Zavodu.
(3) Izpraševalci za splošni del strokovnega izpita so pravniki z najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena
na 8. raven, in ki imajo najmanj deset let delovnih izkušenj s
področja prava.
(4) Izpraševalci za posebni del strokovnega izpita so
posamezniki z najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 8. raven, in ki imajo najmanj deset let delovnih
izkušenj s področja gozdarstva.
(5) Predsedniku in članom izpitne komisije pripadata plačilo za delo in povračilo potnih stroškov v zvezi z delom v
izpitni komisiji v višini, kot je določena za člane izpitnih komisij
v predpisu, ki ureja strokovni izpit za vodenje in odločanje v
upravnem postopku.
16. člen
(prijava na strokovni izpit)
(1) Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, pošlje prijavo
na Zavod.
(2) Kandidatu Zavod pošlje obvestilo o datumu strokovnega izpita in o sestavi izpitne komisije najmanj 15 dni pred
datumom izpita.
(3) Če kandidat ne pristopi k strokovnemu izpitu in se ni odjavil vsaj osem dni pred določenim datumom izpita, se šteje, da
strokovnega izpita ni opravil. V tem primeru stroške strokovnega
izpita plača kandidat sam, razen če lahko dokaže, da ni mogel
pristopiti k strokovnemu izpitu iz opravičenih razlogov.
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(4) Kandidat lahko k strokovnemu izpitu na stroške Zavoda pristopi največ dvakrat. Cena opravljanja strokovnega izpita
je enaka ceni, kot je določena za opravljanje izpita iz splošnega
upravnega postopka.

IV. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV

17. člen
(potek opravljanja strokovnega izpita)
(1) Predsednik komisije pred začetkom strokovnega izpita
ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja. Izpit začne
predsednik komisije tako, da kandidatom pojasni namen in
potek izpita.
(2) O poteku strokovnega izpita se za vsakega kandidata
vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije
ter zapisnikar. Pisna naloga je priloga zapisnika.
(3) Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splošnega dela strokovnega izpita. Če kandidat opravi splošni del
izpita, lahko pristopi k opravljanju posebnega dela strokovnega
izpita. Splošni in posebni del strokovnega izpita se ne opravljata na isti dan, vendar razmik med njima ne sme biti daljši od
dveh delovnih dni.
(4) Posebni del strokovnega izpita je sestavljen iz pisne
naloge in ustnega dela.
(5) Pisno nalogo določi član izpitne komisije, ki je izpraševalec za posebni del strokovnega izpita. Kandidat jo piše pod
nadzorstvom zapisnikarja. Pred začetkom pisanja pisne naloge
zapisnikar ugotovi, ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati, in
to sporoči predsedniku komisije. Kandidatom izroči naloge
ter pojasni, katere pripomočke in sredstva lahko uporabljajo.
Kandidati oddajo pisno nalogo po preteku treh učnih ur. Uspeh
kandidata pri pisni nalogi oceni izpitna komisija na obrazložen
predlog člana komisije, ki je določil in pregledal pisno nalogo.
(6) Vprašanja, ki jih postavi izpraševalec kandidatu pri
ustnem delu posebnega dela izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s celotnega
področja, za katerega se je usposabljal. Drugi član in predsednik
komisije lahko kandidatu postavljata dodatna vprašanja.

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev obsega stalno in
sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj,
potrebnih za uspešno opravljanje delovnih nalog.

18. člen
(priznanje vsebin splošnega dela strokovnega izpita)
Za kandidata, ki ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu s predpisom, ki ureja javne uslužbence, se
šteje, da ima splošni del strokovnega izpita opravljen.
19. člen
(ocenjevanje)
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno
»uspešno« ali z oceno »neuspešno«. Izpitna komisija z oceno
»uspešno« oceni kandidata, ki je uspešno opravil splošni del
in oba dela posebnega dela strokovnega izpita. Oceno razglasi
predsednik komisije ob navzočnosti članov takoj po končanem
celotnem izpitu.
(2) Kandidatu, ki je strokovni izpit opravil, se izda spričevalo o izpitu na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega
pravilnika. Spričevalo podpiše predsednik izpitne komisije.
(3) Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil, sme izpit
ponovno opravljati v roku, ki ga določi komisija. Ta rok ne sme
biti daljši od 60 dni od prijave na strokovni izpit.
20. člen
(izpitni spis in knjiga izpitov)
(1) Za vsakega kandidata se vodi izpitni spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, obvestilo o dnevu opravljanja
izpita, zapisnik o poteku izpita s pisno nalogo in spričevalo o
opravljenem izpitu.
(2) Zavod vodi knjigo izpitov, ki vsebuje: zaporedno številko, osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva, številko
izpitnega spisa, raven in vrsto strokovne izobrazbe, datum
opravljanja izpita, izpitni uspeh in datum vpisa v knjigo.
(3) Knjiga izpitov in izpitni spisi se hranijo trajno.

21. člen
(izpopolnjevanje strokovnih delavcev)

22. člen
(programi izpopolnjevanja)
(1) Izpopolnjevanje strokovnih delavcev se izvaja po
programu, ki ga pripravi Zavod, lahko tudi v sodelovanju z
Gozdarskim inštitutom Slovenije. Programi so srednjeročni
in letni.
(2) S srednjeročnim programom se okvirno določajo cilji,
vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovnih delavcev ter potrebna finančna sredstva.
(3) Z letnim programom izpopolnjevanja strokovnih delavcev se določijo zlasti teme, ki bodo obravnavane v tekočem letu, opredelijo metode, oblike in trajanje izpopolnjevanja
strokovnih delavcev, način preverjanja pridobljenega znanja
in potrebna finančna sredstva. Letni program izpopolnjevanja
strokovnih delavcev je sestavni del letnega programa dela in
finančnega načrta Zavoda.
23. člen
(način izpopolnjevanja)
(1) Za vsako obliko izpopolnjevanja strokovnih delavcev
je treba pripraviti ustrezno gradivo in izbrati metode ter oblike
dela, ki vzpodbujajo aktivnost, ustvarjalnost in samostojnost
strokovnih delavcev pri izobraževanju.
(2) Izpopolnjevanje strokovnih delavcev se izvaja v obliki
samoizobraževanja in strokovnih razprav, konzultacij, tematskih posvetov, seminarjev, tečajev, praktičnega opravljanja del
in nalog, strokovne prakse, študija po programih na visokošolskih zavodih ter v drugih oblikah, ki jih določa program izpopolnjevanja strokovnih delavcev.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(prehodna določba)
Strokovni delavci, ki v času uveljavitve tega pravilnika
opravljajo pripravništvo na Zavodu, dokončajo pripravništvo v
skladu z dosedanjimi predpisi.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list RS,
št. 70/98).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-487/2017
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2330-0037
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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-------------------------(organizacija)
P O T R D I L O
o pripravništvu
osebno ime

rojen(a)

----------------------------------------------------------------stanujoč(a)
----------------------------------------------------------------diplomiral(a) na
----------------------------------------------------------------dne
---------------------------------------------

pripravništvo pričel(a)
pripravništvo končal(a)

dne

---------------------------------------

-----------------osebno ime
mentorja

dne

-------------------------------

-----------------(odgovorna oseba)
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Priloga 2
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Na podlagi 19. člena Pravilnika o pripravništvu, strokovnem izpitu in
strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list
RS, št. 33/18) izdaja izpitna komisija
SPRIČEVALO
.................................................................
rojen(a) dne ................... v (na) .........................
................................
ki ima končano ..................................................
je opravil(a)
strokovni izpit
Posebni del strokovnega izpita je kandidat(ka) opravljal(a) s
področja gozdarstva.
Zap. številka
v evidenčni knjigi ..............
V Ljubljani .........................
........................
Predsednik
izpitne komisije

žig
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1550.

Pravilnik o Slovenski potici

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o Slovenski potici
1. člen
Ta pravilnik določa način uporabe označbe Slovenska
potica.
2. člen
(1) Z označbo Slovenska potica je lahko označena samo
potica, pripravljena na način, kot je določen v specifikaciji za
Slovensko potico, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in ima
proizvajalec zanjo certifikat, izdan v skladu s predpisom, ki
ureja sheme kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem
besedilu: certifikat).
(2) Specifikacija iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na
ministrstvu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in na spletni
strani ministrstva.
3. člen
Vsi imetniki certifikata enkrat letno, najpozneje do 28. februarja, na ministrstvo pisno sporočijo količino Slovenskih
potic, ki so jih v preteklem letu pripravili.
4. člen
Proizvajalci potic, ki so do uveljavitve tega pravilnika za
svoje potice uporabljali označbo Slovenska potica in jo želijo
uporabljati še naprej, morajo certifikat pridobiti najpozneje v
enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-491/2017
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2330-0038
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1551.

Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov
plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem
sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo
davčni organi

Na podlagi 189. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni
list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) izdaja ministrica za finance

PRAVILNIK
o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev
v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi
ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
1. člen
Ta pravilnik določa način ravnanja ponudnikov plačilnih
storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi izdajo davčni organi.
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2. člen
(1) Takoj ko ponudnik plačilnih storitev prejme sklep o
davčni izvršbi, zarubi denarna sredstva (v nadaljnjem besedilu: sredstva) na vseh dolžnikovih računih, ki jih vodi, do
višine dolga, navedenega v sklepu o davčni izvršbi.
(2) Ponudnik plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni
izvršbi naveden na prvem mestu (v nadaljnjem besedilu:
primarni ponudnik plačilnih storitev), prenese sredstva z
dolžnikovega računa na predpisane račune.
3. člen
Ponudnik plačilnih storitev izvrši sklep o davčni izvršbi
iz sredstev na dolžnikovih računih, in sicer iz vseh sredstev
v vseh valutah, pri čemer sredstva v tuji valuti preračuna v
valuto euro po svojem nakupnem tečaju na dan prenosa.
4. člen
Ponudnik plačilnih storitev zarubi sredstva na računih
dolžnika, in sicer najprej sredstva v valuti euro v breme transakcijskega računa. Če na tem računu ni sredstev v višini,
navedeni v sklepu o davčni izvršbi, pa še v breme drugih
računov dolžnika in iz sredstev iz naslova pogodb o vezavi
sredstev s ponudnikom plačilnih storitev, ki se prenesejo na
predpisan račun.
5. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev prenesejo zarubljena
sredstva na dolžnikov transakcijski račun, odprt pri primarnem ponudniku plačilnih storitev, takoj ko od primarnega ponudnika plačilnih storitev pridobijo podatek o višini manjkajočih sredstev za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi.
(2) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od primarnega
ponudnika plačilnih storitev podatek iz prejšnjega odstavka
takoj po rubežu sredstev in ob vsakem prilivu sredstev na
račun, in sicer vse do obvestila iz četrtega odstavka tega
člena.
(3) Če sredstva v valuti euro pri primarnem ponudniku
plačilnih storitev in prenesena sredstva v valuti euro drugih ponudnikov plačilnih storitev ne zadoščajo za poplačilo
dolga po sklepu o davčni izvršbi, se dolg poplača tudi iz
sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik na računu, odprtem
pri primarnem ponudniku plačilnih storitev, oziroma če ta ne
zadoščajo, tudi iz sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik
na računih, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev.
(4) Sredstva ponudnikov plačilnih storitev se prenašajo
na transakcijski račun dolžnika pri primarnem ponudniku
plačilnih storitev vse do obvestila primarnega ponudnika
plačilnih storitev, da prenosi sredstev niso več potrebni.
6. člen
(1) Če je v sklepu o davčni izvršbi navedenih več
ponudnikov plačilnih storitev in primarni ponudnik plačilnih
storitev na dan prejema ali po prejemu sklepa ukine dolžnikov račun, o tem obvesti vse ostale v sklepu o davčni izvršbi
navedene ponudnike plačilnih storitev.
(2) Od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka se kot
primarni ponudnik plačilnih storitev šteje naslednji v sklepu
o davčni izvršbi navedeni ponudnik plačilnih storitev.
(3) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od novega
primarnega ponudnika plačilnih storitev podatek o številki
transakcijskega računa dolžnika, ki ga ima le-ta odprtega
pri njem, in podatek o višini sredstev, potrebnih za poplačilo
dolga po sklepu o davčni izvršbi.
7. člen
Primarni ponudnik plačilnih storitev:
– zarubi sredstva do višine dolga po sklepu, pri čemer
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, upošteva
določbe o izvzetjih in omejitvah davčne izvršbe,
– obračunava zamudne obresti in izvrši njihov prenos
na predpisane račune,
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– izvršuje prenose sredstev na predpisane račune,
– obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ko sredstva na transakcijskem računu primarnega ponudnika plačilnih storitev zadoščajo za poplačilo dolga z zamudnimi
obrestmi, da prenehajo z nakazili zarubljenih sredstev.
8. člen
Primarni ponudnik plačilnih storitev po izvršenem prenosu sredstev s strani drugih ponudnikov plačilnih storitev
izvaja prenose sredstev v višini dolga po sklepu o davčni
izvršbi z obračunanimi zamudnimi obrestmi do popolne izvršitve sklepa. Če sredstva na računih pri primarnem ponudniku plačilnih storitev zadoščajo za pokritje dolga, primarni
ponudnik plačilnih storitev obvesti vse druge v sklepu o
davčni izvršbi navedene ponudnike plačilnih storitev, da
sredstva zadoščajo in naj prenehajo z nakazili sredstev na
transakcijski račun dolžnika, odprt pri primarnem ponudniku
plačilnih storitev.
9. člen
Ponudniki plačilnih storitev prenehajo izvrševati sklep o
davčni izvršbi takoj po prejemu sklepa o ustavitvi postopka
davčne izvršbe oziroma sklepa o zadržanju davčne izvršbe.
10. člen
(1) Če prejme ponudnik plačilnih storitev v izvršitev več
sklepov o davčni izvršbi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem redu,
kot so prispeli.
(2) Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva
prednostni vrstni red, določen z zakonom, ki ureja davčni
postopek.
11. člen
Če ponudnik plačilnih storitev izvršuje sklepe o davčni
izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
in sklepe o izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja izvršbo
in zavarovanje, imajo davčni dolg in stroški davčne izvršbe
pri poplačilu prednost pred ostalimi dolgovi dolžnika, razen
pred dospelimi obveznostmi iz naslova zakonite preživnine,
odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja,
odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine
zaradi smrti preživljavca.
12. člen
Ponudnik plačilnih storitev nakazuje zarubljena sredstva po sklepu o davčni izvršbi na predpisane račune tako,
da se obveznosti poplačajo po naslednjem vrstnem redu:
1. stroški izvršbe,
2. obresti,
3. davek,
4. denarne kazni in globe ter stroški tega postopka.
13. člen
Ponudnik plačilnih storitev začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti izvrši takoj po prejemu.
14. člen
Ponudnik plačilnih storitev izvrši začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti s smiselno uporabo
določb 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih
storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma
zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi (Uradni list RS,
št. 43/10 in 7/18 – ZPlaSSIED).
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16. člen
Ta pravilnik začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-182/2018
Ljubljana, dne 11. maja 2018
EVA 2018-1611-0018
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

1552.

Pravilnik o potrdilu o overitvi

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o overitvi
listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17) izdaja
minister za pravosodje v soglasju z ministrom za zunanje zadeve

PRAVILNIK
o potrdilu o overitvi
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določa natančnejša vsebina potrdila
o overitvi, ki ga izda okrožno sodišče, ministrstvo za pravosodje
ali ministrstvo za zunanje zadeve.
2. člen
(overitev pri okrožnem sodišču)
(1) Ko okrožno sodišče opravlja potrditev verodostojnosti
podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa
pečata ali žiga na listini, se potrdilo o overitvi glasi:
"Potrjuje se, da je to listino lastnoročno podpisal: / da je
podpis na tej listini: (naziv in oznaka listine) priznal za svojega:
(ime in priimek podpisnika).
Istovetnost navedenega je bila ugotovljena na podlagi
osebnega poznanja / na podlagi (vrsta in številka osebnega
dokumenta ter organ, ki ga je izdal) / s pričami: (ime in priimek
prič ter vrste in številke njihovih osebnih dokumentov ter organ,
ki jih je izdal).
Listino je podpisniku prebrala uradna oseba tega sodišča:
(ime in priimek uradne osebe) / Listino je podpisniku prebral
sodni tolmač: (ime in priimek ter naslov tolmača) / Listino
je podpisniku prevedla uradna oseba tega sodišča: (ime in
priimek uradne osebe) / Listino je podpisniku prevedel sodni
tolmač: (ime in priimek ter naslov tolmača).
Potrjuje se, da je na tej listini pečat oziroma žig njenega
izdajatelja: (naziv izdajatelja javne listine).
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku
(znesek) EUR je plačana. / Na podlagi (navedba pravne podlage) se za overitev te listine ne plača sodna taksa. / Predlagatelj
je oproščen plačila sodne takse.".
(2) Potrdilo o overitvi se lahko izda v papirni obliki z izpisom iz informacijskega sistema ali v elektronski obliki.
3. člen
(overitev pri ministrstvu za pravosodje)
(1) Ko ministrstvo za pravosodje opravlja potrditev verodostojnosti podpisa sodnika, ki je listino podpisal, in verodostojnosti odtisa pečata okrožnega sodišča na listini, se potrdilo
o overitvi glasi:
"Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije potrjuje
verodostojnost podpisa (ime in priimek podpisnika) in uradnega
pečata Okrožnega sodišča v (kraj sodišča).
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku
(znesek) EUR je plačana.".
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(2) Ko ministrstvo za pravosodje opravlja potrditev verodostojnosti podpisa sodnega tolmača, ki je listino podpisal, in
verodostojnosti odtisa pečata sodnega tolmača na listini, se
potrdilo o overitvi glasi:
"Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije potrjuje
verodostojnost podpisa (ime in priimek podpisnika), (stalnega) sodnega tolmača za (navedba jezika) jezik, in njegovega
pečata.
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku
(znesek) EUR je plačana.".
(3) Ko ministrstvo za pravosodje opravlja potrditev verodostojnosti podpisa notarja ali notarskega pomočnika, ki je
listino podpisal, in verodostojnosti odtisa pečata oziroma žiga
notarja na listini, se potrdilo o overitvi glasi:
"Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije potrjuje
verodostojnost podpisa (ime in priimek podpisnika) in uradnega
pečata oziroma žiga notarja (navedba notarja).
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku
(znesek) EUR je plačana.".
(4) Potrdilo o overitvi se lahko napiše na izvirno listino ali
na poseben list v obliki overitvenega žiga.
4. člen
(overitev pri ministrstvu za zunanje zadeve)
(1) Ko ministrstvo za zunanje zadeve ali diplomatsko
predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini opravlja
potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala,
in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na listini, se potrdilo o
overitvi na listini, namenjeni za uporabo v Republiki Sloveniji,
glasi:
"Potrjuje se, da je (ime in priimek podpisnika) lastnoročno
podpisal to listino.
Istovetnost podpisnika je ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa / osebnega dokumenta / drugo št. (številka
verbalne note / osebnega dokumenta / drugega dokumenta)
z dne (datum verbalne note / izdaje osebnega dokumenta /
drugega dokumenta) v (kraj izdaje verbalne note / osebnega
dokumenta / drugega dokumenta).
Številka (zaporedna številka overitve):
Kraj in datum (kraj in datum overitve):".
(2) Ko ministrstvo za zunanje zadeve opravlja potrditev
verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na listini, se potrdilo o overitvi
na listini, namenjeni za uporabo v tujini, glasi:
"Videno in potrjeno na Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Št. (številka overitve)
Datum (datum overitve)".
(3) Potrdilo o overitvi se lahko izda v obliki overitvenega
žiga.
Končna določba
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-278/2017
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2017-2030-0034
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve
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Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje
konoplje in maka

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 − ZdZPZ) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrico za zdravje in ministrico za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih
za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje
in maka
1. člen
V Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS, št. 40/11 in 36/15) se v
prvem odstavku 2. člena za prvim stavkom doda naslednje
besedilo:
»Ne glede na prejšnji stavek je kmetom, vključenim v
kontrolo ekološke pridelave, dovoljeno gojiti posamezno sorto
konoplje na površini, ki ni manjša od 0,01 ha.«
2. člen
V 8. členu se črta besedilo »ministrstvu, pristojnemu za
zdravje, in«.
3. člen
Za leto 2018 je rok za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka za kmete, vključene v
kontrolo ekološke pridelave, iz spremenjenega prvega odstavka 2. člena pravilnika 15. junij 2018.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-471/2017/31
Ljubljana, dne 15. maja 2018
EVA 2017-2330-0114
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
Soglašam!
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

1554.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih
za varstvo pred utopitvami na kopališčih

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o varstvu
pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 9/11) izdaja ministrica za obrambo
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ukrepih za varstvo
pred utopitvami na kopališčih
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07 in 22/13) se v drugem odstavku
37. člena besedilo »četrtega odstavka 22. člena« nadomesti z
besedilom »petega odstavka 22. člena«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2018-7
Ljubljana, dne 15. maja 2018
EVA 2018-1911-0010
Andreja Katič l.r.
Ministrica
za obrambo

1555.

Odredba o spremembi in dopolnitvah
Odredbe o zgornji meji števila ponudb
za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list
RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F) ministrica za zdravje izdaja

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvah Odredbe
o zgornji meji števila ponudb za delo
v Republiki Sloveniji za leto 2018
1. člen
V Odredbi o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) se v 1. členu:
– v napovednem stavku številka »30« nadomesti s številko »32«;
– za enajsto alinejo pika nadomesti z vejico ter dodata
novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov specialistov
otroške kirurgije z dodatnimi znanji iz otroške kardiovaskularne
kirurgije: 1,
– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov specialistov
pediatrije z dodatnimi znanji iz otroške kardiologije: 1.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2018
Ljubljana, dne 5. maja 2018
EVA 2018-2711-0039
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05
– popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«,
naslednjo

ODLOČBO
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«, sestavljenemu
v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 116/2018 z dne 13. 3.
2018, pri notarju Andrej Dokler, Maistrova 2, 8250 Brežice, s
katerim je ustanovitelj:
David Zorko, Krška vas 52, 8262 Krška vas,
ustanovil ustanovo:
z imenom: Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, s sedežem: Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in dobrodelen.
Ustanova je ustanovljena za posameznike in skupine ter je njen
namen nuditi pomoč socialno ogroženim in pomoči potrebnim
ljudem ne glede na starost, spol, narodnost, versko izpoved ali
drugo osebno okoliščino.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 100 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Nika Poglajen, Rojeva ulica 26, 1000 Ljubljana,
– Jure Poglajen, Krška vas 52, 8262 Krška vas,
– Veronika Radobuljac, Kregarjeva ulica 5, 8250 Brežice.
5. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 0140-19/2018/4
Ljubljana, dne 17. aprila 2018
EVA 2018-2611-0045
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

BANKA SLOVENIJE
1557.

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju
primernosti članov upravljalnega organa
in nosilcev ključnih funkcij

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR
in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti
članov upravljalnega organa in nosilcev
ključnih funkcij
1. člen

1556.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim
Državljani sveta«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah

(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
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2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12)
dne 21. marca 2018 na svoji spletni strani objavil Smernice o
ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo zahteve glede primernosti članov upravljalnega organa kreditnih
institucij, investicijskih podjetij, finančnih holdingov in mešanih finančnih holdingov ter v skladu z dvanajstim odstavkom
91. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih
institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi
direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176 z dne 27. junija
2013, str. 338; v nadaljevanju Direktiva 2013/36/EU) in drugim
pododstavkom prvega odstavka 9. člena Direktive 2014/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih
finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in
Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (UL L 173 z dne 12. junija
2014, str. 349; v nadaljevanju Direktiva 2014/65/EU) zlasti
opredeljujejo pojme zadostnega časa, ki ga je treba nameniti
opravljanju funkcij, odkritosti, poštenosti in neodvisnosti ravnanja člana upravljalnega organa, ustreznega kolektivnega
znanja, veščin in izkušenj upravljalnega organa, raznolikosti,
ki jo je treba upoštevati pri izbiri članov upravljalnega organa
ter ustreznih človeških virov in finančnih sredstev, namenjenih
uvajanju in usposabljanju članov upravljalnega organa.
(3) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
tudi zahteve glede primernosti vodij funkcij notranjih kontrol in
glavnega finančnega direktorja kreditnih institucij in nekaterih
investicijskih podjetij, kadar te osebe niso člani upravljalnega
organa, in glede primernosti nosilcev drugih ključnih funkcij, identificiranih na podlagi ocene tveganj, v okviru ureditve
upravljanja iz 74. in 88. člena Direktive 2013/36/EU ter tretjega
in šestega odstavka 9. člena ter drugega odstavka 16. člena
Direktive 2014/65/EU, ter zahteve glede povezanih postopkov
ocenjevanja ter politik in praks upravljanja, vključno z načelom
neodvisnosti, ki velja za nekatere člane upravljalnega organa
v nadzorni funkciji.
(4) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije, kot so opredeljene v 1. točki prvega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah
za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija 2013,
str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013),
2. finančne holdinge, kot so opredeljeni v 20. točki prvega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
3. mešane finančne holdinge, kot so opredeljeni v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
4. investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki
prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in
5. pristojne organe, kot so opredeljeni v 26. točki prvega
odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z Evropsko
centralno banko v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na naloge,
prenesene nanjo z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne
15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na
politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko
centralno banko (UL L 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63).
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
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(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013
upoštevala določbe smernic, ki se nanašajo na izvajanje nalog
in pooblastil pristojnega organa, razen tistih določb Naslova
VIII smernic, ki zahtevajo določitev in uporabo nadzorniških
postopkov za ocenjevanje primernosti vodij funkcij notranjih
kontrol in glavnega finančnega direktorja, kadar te osebe niso
člani upravljalnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
30. junija 2018.
Ljubljana, dne 8. maja 2018
Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

1558.

Sklep o uporabi Smernic o notranjem
upravljanju

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR
in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o notranjem upravljanju
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12)
dne 21. marca 2018 na svoji spletni strani objavil Smernice o
notranjem upravljanju (v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo ureditev notranjega upravljanja, procese in mehanizme, ki jih morajo kreditne institucije in investicijska podjetja izvajati v skladu
s prvim odstavkom 74. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij
in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in
razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176 z
dne 27. junija 2013, str. 338), da zagotovijo učinkovito in skrbno
upravljanje institucije.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega
odstavka 4. člena Uredba (EU) št. 575/2013.

Stran

4946 /

Št.

33 / 18. 5. 2018
2. člen

(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, ki je naslovljen na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upoštevala določbe smernic v delu, ki se nanaša na izvajanje
nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
30. junija 2018.
Ljubljana, dne 8. maja 2018
Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

1559.

Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi
notranjega upravljanja, upravljalnem organu
in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega
kapitala za banke in hranilnice

Na podlagi 1. in 3. točke 135. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in
41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega
upravljanja, upravljalnem organu in procesu
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala
za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem
organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, 49/16 in
68/17) se v Prilogi 3 v poglavju 2.3. doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
"(3) Banka mora takoj obvestiti Banko Slovenije o pomembni izgubi ter ji predložiti vso relevantno dokumentacijo.".
Poglavje 4. se črta.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. maja 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
1560.

Sklep o spremembah Sklepa o poročanju
posameznih dejstev in okoliščin bank
in hranilnic

Na podlagi 3. točke 135. člena, četrtega odstavka 149. člena, petega odstavka 150. člena ter 205. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR
in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2), in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska
podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU)
št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne
10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z
zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL EU
L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljevanju Delegirana
uredba (EU) 2015/61) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o poročanju posameznih
dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16 in
68/17; v nadaljevanju sklep) se v prvem odstavku 10. člena
beseda "polletno" nadomesti z "letno" ter besedilo "referenčna
datuma polletnega" z "referenčni datum letnega".
V drugem odstavku se besedilo "polletnih" nadomesti z
"letnih".
2. člen
15. člen sklepa se črta.
3. člen
25. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
"25. člen
(splošno)
Banka posreduje Banki Slovenije obvestila, poročila in druge informacije iz tega sklepa v predpisanih rokih preko sistema
B2B v področje Posamezna dejstva in okoliščine (PDO) z uporabo digitalnega potrdila. Poročila z oznako POR, ki so sestavni
del tega sklepa, banka posreduje v obliki excelovih datotek. Navodila za pridobitev digitalnega potrdila in posredovanje datotek
so natančneje opredeljena s tehničnim navodilom, objavljenim
na spletni strani Banke Slovenije (področje Poročanje).".
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. maja 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1561.

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih
komisijah

Državna volilna komisija je v postopku imenovanja članov
volilnih komisij na 43. seji 16. 5. 2018

Uradni list Republike Slovenije
s k l e n i l a:
V okrajni volilni komisiji 202 – Piran
se razreši dolžnosti namestnika člana:
Joško Joras
in
se imenuje za namestnico člana:
Martina Mahnič
V okrajni volilni komisiji 410 – Domžale
se razreši dolžnosti članice:
Urška Kabaj Pleterski
in
se imenuje za člana:
Robert Hrovat
V okrajni volilni komisiji 509 – Slovenj Gradec
se razreši dolžnosti namestnika člana:
Miha Prapotnik
in
se imenuje za namestnico člana:
Zala Potušek
V okrajni volilni komisiji 701 – Šmarje pri Jelšah
se razreši dolžnosti članice:
Nataša Romih
in
se imenuje za članico:
Klaudija Redenšek
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SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
I
Od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 znaša del vdovske
pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 97,15 eura,
skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1.901,50 eura.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/3-3/3
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2018–2611-0047
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec l.r.
Predsednik

1563.

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine od 1. aprila 2018

V okrajni volilni komisiji 706 – Maribor
se razreši dolžnosti članice:
Stanislava Neterer
in
se imenuje za člana:
Ivan Hrastnik

Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji 24. aprila 2018 sprejel

V okrajni volilni komisiji 707 – Maribor
se razreši dolžnosti namestnika člana:
Aleksandar Tucović
in
se imenuje za namestnico člana:
Dragica Tucovič

SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. aprila 2018

V okrajni volilni komisiji 809 – Ptuj
se razreši dolžnosti člana:
Dejan Bračko
in
se imenuje za člana:
Emil Mesarič.
Št. 040-35/2014-800
Ljubljana, dne 16. maja 2018
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

I
Od 1. aprila 2018 naprej znaša del vdovske pokojnine za
v tem letu uveljavljeno pravico največ 98,22 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem
obdobju, pa največ 1.922,41 eura.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/3-3/4
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2018-2611-0048
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1562.

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine od 1. januarja 2018
do 31. marca 2018

Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji 24. aprila 2018 sprejel

1564.

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi,
najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero
nadomestil iz invalidskega zavarovanja
in najvišjem znesku nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2018
do 31. marca 2018

Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
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ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji 24. aprila 2018 sprejel

SKLEP
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji
pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil
iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
I
Najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2018 do
31. marca 2018 za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša
830,35 eura oziroma 607,82 eura, če so odmerjene na podlagi
tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II
Najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2018 do
31. marca 2018 za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša
3.321,40 eura oziroma 2.431,26 eura, če so odmerjene na
podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III
Najnižja pokojnina od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša 215,89 eura.
IV
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2018, se v obdobju od 1. januarja 2018
do 31. marca 2018 odmerijo najmanj od osnove, določene v
višini 475,38 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in
tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v
letu 2018, se v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
odmeri največ v višini 1.901,50 eura.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji
pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil
iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. aprila 2018
I
Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. aprila 2018 znaša 839,48 eura oziroma
614,50 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka
390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14
– ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17;
v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II
Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene
pokojnine od 1. aprila 2018 znaša 3.357,92 eura oziroma
2.458,00 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka
390. člena ZPIZ-2.
III
Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od
1. aprila 2018 znaša 218,26 eura.
IV
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2018, se od 1. aprila 2018 odmerijo
najmanj od osnove, določene v višini 480,60 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in
tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu
2018, se od 1. aprila 2018 odmeri največ v višini 1.922,41 eura.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/3-3/2
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2018-2611-0050

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

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec l.r.
Predsednik

Št. 9000-4/2018/3-3/1
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2018-2611-0049
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec l.r.
Predsednik

1565.

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi,
najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero
nadomestil iz invalidskega zavarovanja
in najvišjem znesku nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije od 1. aprila 2018

Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim
odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 –
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji 24. aprila 2018 sprejel

1566.

Odločba o imenovanju namestnice vodje
Specializiranega državnega tožilstva RS

Na podlagi prvega odstavka 124. člena v zvezi s prvim
odstavkom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Specializiranega državnega tožilstva RS,
št. SDT-Tu-20-7/3/2018 s 26. 3. 2018, po predhodnem mnenju
generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-7/10/2018/3
z 20. 4. 2018, v postopku imenovanja namestnice vodje Specializiranega državnega tožilstva RS, na 8. redni seji, ki je
potekala 8. 5. 2018 sprejel naslednjo

ODLOČBO
o imenovanju namestnice vodje Specializiranega
državnega tožilstva RS
Darja Šlibar, rojena 2. 10. 1967, višja državna tožilka na
Specializiranem državnem tožilstvu RS, se s 14. 5. 2018 ime-
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nuje za namestnico vodje Specializiranega državnega tožilstva
RS – za dobo šestih let, in sicer do 13. 5. 2024.
DTS št. 85/2018-6
Ljubljana, dne 8. maja 2018
Robert Renier l.r.
predsednik Državnotožilskega sveta

1567.

Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje
podatkov o transakcijskih računih fizičnih
oseb iz registra transakcijskih računov

Na podlagi sedmega odstavka 195. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in
plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) Svet
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, sprejema
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(Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu:
ZPlaSSIED) določa osnovo za obračun nadomestil stroškov za
posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz
Registra transakcijskih računov.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. Register transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu:
RTR) je enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih
računih in o imetnikih transakcijskih računov;
2. Enota RTR je imetnik transakcijskih računov, ki je
fizična oseba;
3. Podatki RTR so podatki o imetniku transakcijskega računa in podatki o transakcijskem računu, ki jih določa 192. člen
ZPlaSSIED;
4. Prosilec podatkov o transakcijskih računih fizičnih
oseb so osebe, ki izkažejo upravičenost do pridobitve osebnih podatkov skladno s 195. členom in 196. členom ZPlaSSIED.

TARIFO
nadomestil stroškov za posredovanje podatkov
o transakcijskih računih fizičnih oseb
iz registra transakcijskih računov

3. člen
Prosilcem, za katere ZPlaSSIED določa brezplačno pridobitev podatkov iz RTR, AJPES ne zaračunava posredovanja
teh podatkov.

1. člen
S to tarifo se skladno z Zakonom o plačilnih storitvah,
storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

4. člen
AJPES za posredovanje podatkov iz RTR zaračunava
naslednja nadomestila stroškov:

Storitev

Osnova za obračun
(za enoto RTR)

Nadomestilo stroškov
v EUR brez DDV

Rok obračuna

a) Posredovanje podatkov
na podlagi vložene zahteve
v predpisani elektronski
obliki
b) Posredovanje podatkov
na podlagi vložene zahteve
v pisni obliki

1,58

po opravljeni storitvi
ali mesečno po pogodbi

8,11

po opravljeni storitvi
ali mesečno po pogodbi

POSREDOVANJE PODATKOV
IZ RTR
Posredovanje podatkov
o transakcijskih računih fizičnih
oseb iz RTR

5. člen
Višina nadomestila stroškov v tej tarifi se določa glede na
način vlaganja zahtev za pridobitev podatkov iz RTR (elektronsko, pisno) in število enot posredovanih podatkov.
6. člen
Prosilci lahko podatke o transakcijskih računih fizičnih
oseb pridobljene iz RTR uporabljajo le za namene, opredeljene
v zahtevi za pridobitev osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb in pridobljenih podatkov ne smejo posredovati
drugim osebam.

sakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 49/10 in 7/18 – ZPlaSSIED).
9. člen
Tarifa začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-25/2018
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2018-1611-0022
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica
Sveta AJPES

7. člen
Rok za plačilo posredovanja podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR je osem dni po izstavitvi računa AJPES.

Soglašam!

8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, se preneha uporabljati
Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o tran-

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance
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Obrazložitev TARIFE NADOMESTIL STROŠKOV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O
TRANSAKCIJSIKH RAČUNIH FIZIČNIH OSEB IZ REGISTRA TRANSAKCIJSKIH
RAČUNOV

I.

UVOD

1.

Ocena stanja in razlogi za izdajo nove tarife

S prevzemom vodenja Registra transakcijskih računov (v nadaljevanju RTR), ki ga je do
1.10. 2010 vodila Banka Slovenje, je AJPES skladno s sedmim odstavkom 147. člena
Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in
47/16; v nadaljevanju ZPlaSS) določil tarifo nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz
RTR. Pri izračunu nadomestil stroškov je izhajal iz ocenjenih celotnih stroškov navedene
javne storitve ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
-

-

število vloženih zahtev (poizvedb) v letu 2010 je ocenjeno na 63.408, izhajajoč iz
števila vloženih zahtev (poizvedb) pri Banki Slovenije v letu 2009 ;
1/2 vseh zahtev bo vloženih v elektronski obliki, preostala polovica v pisni obliki (pri
Banki Slovenije je bilo v letu 2009 3/4 vseh zahtev vloženih v pisni obliki);
število uslužbencev ( preračunano na polni delovni čas), ki bodo reševali zahteve, je
3. Sicer se predvideva, da bodo navedene naloge opravljali uslužbenci v vseh
izpostavah AJPES, vendar ne polni delovni čas;
razmerje potrebnih aktivnosti in posledično stroškov reševanja zahtev med vlaganjem
zahtev v elektronski obliki in zahtev v pisni obliki je ocenjeno na 1: 4,7.

Ekonomska podlaga za nov predlog tarife nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz
RTR so podatki analize dejanskih stroškov, nastalih v letu 2017.
Analiza dejanskih stroškov, nastalih pri posredovanju podatkov iz RTR v letu 2017 kaže, da
je lastna (stroškovna) cena na rešeno poizvedbo višja od izhodiščne, upoštevane pri
izračunu nadomestil stroškov oziroma tarife v letu 2010, kar je v večji meri posledica višjih
stroškov dela na rešeno poizvedbo. V letu 2017 je bilo potrebno za rešitev 48.300 poizvedb
(od teh 19 % plačljivih) 3,6 uslužbencev, medtem ko je bilo v sedaj veljavni tarifi upoštevano
izhodišče, da bodo 63.408 zahtev reševali 3 uslužbenci. Povečanje števila uslužbencev na
reševanju poizvedb v letu 2017 je v večji meri posledica zahtevnejših poizvedb, za katere je
potrebno več časa za njihovo reševanje. Tako je bilo v letu 2017 s prihodki iz naslova
reševanja plačljivih poizvedb (skupaj 8.371 evrov) pokrita komaj slaba polovica (47 %) vseh
stroškov, nastalih v zvezi z njihovim reševanjem tovrstnih poizvedb. Večji del (81,0 %) vseh
rešenih poizvedb v letu 2017 je AJPES brezplačno posredoval prosilcem (sodišča, drugi
državni organi, nosilci javnih pooblastil, odvetniki) skladno s 147. členom ZPlaSS. Tako je
bilo v letu 2017 iz sredstev proračuna pokritih kar 93 % vseh stroškov (114.000 evrov),
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nastalih z reševanjem poizvedb, od tega 84 % (96.000 evrov) stroškov, nastalih z
reševanjem brezplačnih poizvedb.
Razlog za pripravo novega predloga višine tarife je prav povečanje skupnih stroškov
reševanja poizvedb v primerjavi z izhodiščnimi, upoštevani v sedaj še veljavni tarifi, v večji
meri na račun povečanja stroškov dela oziroma števila uslužbencev na reševanju poizvedb.
Predvidevamo tudi, da bodo stroški glede na spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ-L) v letošnjem letu (279.c člen) in s katerimi pristojnost za pridobivanje
informacij o dolžnikovem bančnem računu, je podeljena AJPES, s posredovanjem le-teh
sodišču druge države članice Evropske unije, lahko še naraščali.

2.

Cilji tarife

Cilji novega predloga tarife so zagotoviti obračun nadomestil za pokritje dejanskih stroškov
posredovanja podatkov iz RTR upravičencem do pridobitve podatkov o transakcijskih računih
fizičnih oseb (v nadaljevanju upravičenci) skladno z ZPlaSS. Višina nadomestil stroškov za
posredovanje podatkov iz RTR je določena na podlagi načina vlaganja zahtev za pridobitev
podatkov (v nadaljevanju zahtev) in števila enot posredovanih podatkov. Tarifa nadomestil
stroškov za posredovanje podatkov iz RTR na podlagi vloženih zahtev v elektronski obliki bo
bistveno nižja od tarife nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz RTR na podlagi
vloženih zahtev v pisni obliki, saj se postopki reševanja zahtev, prejetih v elektronski obliki,
izvajajo učinkoviteje. Postopki vlaganja zahtev in prejemanja podatkov pa so enostavnejši za
vlagatelje.

3.

Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz RTR

AJPES skladno s sedmim odstavkom 195. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.);
v nadaljevanju ZPlaSSIED) prosilcu za posredovanje podatkov iz RTR zaračuna stroške v
skladu s tarifo, razen če ZPlaSSIED ali poseben zakon določa, da je posamezen prosilec
upravičen do brezplačne pridobitve podatkov.

3.1.

Izračun nadomestila stroškov za posredovanje podatkov iz RTR na podlagi
celotnih stroškov

Izračun nadomestila stroškov za posredovanje podatkov iz RTR izhaja iz ugotovljenih
celotnih stroškov navedene javne storitve v letu 2017.
Pri predlogu izračuna stroškovne (lastne) cene posredovanja podatkov iz RTR so bila
upoštevana naslednja izhodišča:
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število vloženih zahtev v letu 2018 je ocenjeno na 48.300, izhajajoč iz števila vloženih
zahtev v letu 2017 ;
88 % vseh zahtev bo vloženih v elektronski obliki, preostali del (12 %) v pisni obliki;
število uslužbencev (preračunano na polni delovni čas), ki bodo reševali zahteve, je
3,6 (izhajajoč iz števila uslužbencev, ki so neposredno delali na reševanju poizvedb v
letu 2017);
razmerje potrebnih aktivnosti in posledično stroškov reševanja zahtev med vlaganjem
zahtev v elektronski obliki in zahtev v pisni obliki je ocenjeno na 1: 5,1.

Stroškovna (lastna) cena posredovanja podatkov iz RTR vključuje tekoče stroške reševanja
zahtev, tako neposredne, kot tudi posredne stroške.
Obseg in vrsto stroškov, upoštevanih pri izračunu nadomestila stroškov za posredovanje
podatkov iz RTR, prikazuje preglednica 1.
Preglednica 1) Izračun stroškovne (lastne) cene za posredovanje podatkov iz RTR
I. Tekoči stroški reševanja zahtev skupaj

zneski v evrih
114.000*

1. neposredni stroški dela

78.000

2. posredni stroški

36.000

– stroški dela

19.000

– stroški materiala, storitev in drugi stroški

17.000

II. Število zahtev
III. Stroškovna (lastna) cena na enoto (= I. / II.)

48.300
2,36

*vir: AJPES

Tekoči stroški reševanja zahtev
Neposredne stroške reševanja zahtev sestavljajo stroški dela 3,6 uslužbencev AJPES ter
stroški materiala, storitev in druge stroški v skupni višini 114.000 evrov.
Poleg neposrednih stroškov je v celotne stroške reševanja zahtev vključen še del posrednih
stroškov javne službe AJPES v višini 36.000 evrov.
Stroškovna oziroma lastna cena za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizične
osebe iz RTR znaša 2,36 evra.
3.2. Določitev nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz RTR glede na način
vlaganja zahtev
Upravičenci lahko vložijo zahteve za pridobitev podatkov iz RTR na podlagi zahteve v
predpisani elektronski obliki ali na podlagi zahteve v pisni obliki. Ker so postopki reševanja
zahtev, prejetih v elektronski obliki, izvajajo učinkoviteje, je različno določena tudi višina
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nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz RTR. Višja (za 4,1 krat) so nadomestila
stroškov za posredovanje podatkov iz RTR na podlagi zahtev, vloženih v pisni obliki.
Nadomestila stroškov za posredovanja podatkov iz RTR, glede na način vlaganja zahtev, so
razvidna v preglednici 2.
Preglednica 2) Prikaz izračuna nadomestil stroškov za posredovanje podatkov iz RTR

Cena
Faktor

v evrih brez DDV

Elektronske zahteve

0,67

1,59

Pisne zahteve

3,45

8,11

Izhodiščna cena

1,00

2,36

4.

Ocena finančnih posledic

Predvideno je, da bo AJPES v letu 2018 prejel okoli 49.000 zahtev za pridobitev podatkov iz
RTR, od tega 1/5 zaračunljivih.
Večina prosilcev (sodišča, drugi državni organi, nosilci javnih pooblastil, odvetniki) je namreč
skladno s 195. členom ZPlaSSIED na podlagi posebnega zakona upravičenih do brezplačne
pridobitve podatkov. Med večjimi uporabniki podatkov iz RTR so prav odvetniki, ki so na
podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu, upravičeni do brezplačnih storitev.
Prihodki iz naslova posredovanja podatkov iz RTR so ocenjeni na 13.000 evrov, stroški
opravljanja navedenih storitev pa na okoli 115.000 evrov. Prihodki iz naslova posredovanja
podatkov iz RTR so na podlagi podatkov iz leta 2017 ocenjeni na 13.000 EUR, stroški
opravljanja teh storitev pa na 115.000 EUR. Razliko odhodkov za zagotavljanje brezplačnih
storitev določenim upravičenim uporabnikom skladno z ZPlaSSIED bo AJPES pokril iz
tekočega transfera iz državnega proračuna.
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Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja
in posredovanja podatkov o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih
subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih
transakcijskih računih

Na podlagi tretjega odstavka 287. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in
plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) in v
skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni
list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob predhodnem soglasju
ministrice za finance, (št. 007-225/2018/9 z dne 13. 4. 2018)
Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve izdaja

NAVODILO
o vsebini, načinu in rokih zbiranja
in posredovanja podatkov o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih
subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih
transakcijskih računih
1. člen
(1) To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih
ponudniki plačilnih storitev za davčne, statistične in druge
z zakoni predpisane namene zbirajo in posredujejo Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljnjem besedilu: AJPES) podatke o:
1. dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov,
2. prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov,
3. stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.
(2) To navodilo določa tudi vsebino, način in roke, v katerih AJPES posreduje podatke iz prejšnjega odstavka Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni
organ) za izvajanje njenih nalog in drugim upravičencem za
uporabo v statistične in druge z zakoni predpisane namene.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
1. poslovni subjekt je imetnik računa, ki opravlja registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi
določene dejavnosti, vpisan v Poslovni register Slovenije v
skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije;
2. ponudniki plačilnih storitev so subjekti, pristojni za
opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji, ki vodijo transakcijske
račune, opredeljeni v 1., 7. in 8. točki prvega odstavka 20. člena
Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega
denarja in plačilnih sistemih;
3. prejemek je povečanje stanja denarnih sredstev na
računih;
4. izdatek je zmanjšanje stanja denarnih sredstev na
računih;
5. stanje na transakcijskem računu je knjigovodsko stanje
na transakcijskem računu na zadnji dan v mesecu, za katerega
se poroča.
3. člen
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov.
4. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za
vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov transakcijski račun
zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka
neporavnane obveznosti do dneva poročanja. Ponudniki plačilnih storitev posredujejo AJPES tovrstne podatke le za tisti
poslovni subjekt oziroma transakcijski račun, pri katerem je
evidentirana sprememba.
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(2) Evidenca vsebuje:
1. naziv in davčno številko poslovnega subjekta,
2. številko transakcijskega računa, s katerega se izvajajo
plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti,
3. neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti,
4. neponovljivo identifikacijsko številko dogodka,
5. referenčno identifikacijsko številko,
6. datum spremembe oziroma datum nastanka dospele
neporavnane obveznosti,
7. vrsto obveznosti (prioriteta),
8. znesek posamezne dospele neporavnane obveznosti,
9. spremembo zneska posamezne dospele neporavnane
obveznosti,
10. datum vpisa spremembe v evidenco.
(3) Datum spremembe in datum vpisa spremembe v evidenco iz prejšnjega odstavka sta praviloma enaka, v primeru
napak oziroma neažurnega vodenja evidence pri ponudnikih
plačilnih storitev pa sta datuma lahko različna.
(4) Ponudniki plačilnih storitev morajo dnevno zagotavljati
pravilno in celovito evidentiranje vseh podatkov v evidenci, v
primeru napak pa popravek evidentirati na način, ki omogoča
revizijsko sled in zagotavlja uporabnikom podatkov pravilno
informacijo o dospelih neporavnanih obveznostih posameznega poslovnega subjekta. Popravki oziroma spremembe že
evidentiranih podatkov o dospeli neporavnani obveznosti se
tako lahko izvršijo izključno s storno zapisi z uporabo oznake
za vrsto spremembe 00, ki je namenjena stornaciji že obstoječih zapisov v evidenci. Dogodek oziroma zapis se stornira z
novim (dodatnim) zapisom 00, ki se nanaša na identifikacijsko
številko dogodka.
5. člen
Če ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da so podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evidenci nepravilni, mora s takojšnim popravkom zagotoviti pravilnost
podatkov v evidenci v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega
člena tega navodila.
6. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evidentiranih na način iz 4. člena tega navodila, v elektronski obliki
na strežnik AJPES.
7. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v XML
datoteki, ki vsebuje naslednje podatke:
1. Podatke o pošiljatelju:
– datum in čas pošiljanja poročila,
– matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
– matično številko poročevalca.
2. Podatke o posamezni neporavnani obveznosti:
– davčno številka dolžnika,
– številko transakcijskega računa in naziv dolžnika,
– neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti, ki se določi za vsako na novo evidentirano
neporavnano obveznost in se v okviru istega ponudnika plačilnih storitev nikoli ne ponovi,
– neponovljivo identifikacijsko številko dogodka v okviru
ene dospele neporavnane obveznosti,
– referenčno identifikacijsko številko (identifikacijska številka spremembe, na katero se STORNO nanaša, podatek se
izpolni le, če je oznaka za vrsto spremembe 00),
– oznako izdajatelja sklepa (2-sodišče, 3 ali 4-FURS,
5-drugi: npr. RTV …, 6-izdajatelj izvršnice),
– oznako prioritete po zakonu, ki ureja davčni postopek,
po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in po zakonu, ki ureja
preprečevanje zamud pri plačilih (1-zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodni-
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ne zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti
preživljavca, 2-davčni dolg in stroški davčne izvršbe, 3-sodni
sklep o izvršbi, 4-izvršnica),
– številko transakcijskega računa in naziv upnika,
– oznako vrste spremembe iz Pregleda oznak za vrsto
spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti, ki je
Priloga 1 tega navodila,
– znesek spremembe,
– datum spremembe oziroma datum nastanka dospele
neporavnane obveznosti,
– datum vpisa spremembe v evidenco,
– čas vpisa spremembe v evidenco,
– model sklica v dobro,
– vsebino sklica v dobro.
3. Kontrolne podatke:
– število vrstic s podatki,
– seštevek zneskov v vrsticah s podatki,
– datum, na katerega se podatki nanašajo.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za pripravo in posredovanje podatkov in obveščanje o njihovem prevzemu AJPES
objavi na svojem spletnem portalu.
8. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno,
do 18. ure. V dneh, ko ponudniki plačilnih storitev nimajo sprememb v evidenci iz 4. člena tega navodila, AJPES datoteke s
podatki ne pošljejo.
9. člen
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o prejemkih
in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov ter
evidenco o stanjih na teh računih.
10. člen
Ponudniki plačilnih storitev za vsak poslovni subjekt vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih
poslovnih subjektov v EUR. Evidenca vsebuje podatke o vseh
prejemkih in izdatkih za posamezni mesec in podatek o knjigovodskem stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega se
poroča.
11. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES ponudniki plačilnih storitev preverijo, ali je v podatkih zajet celotni promet v breme in
v dobro posameznega transakcijskega računa.
12. člen
Ponudniki plačilnih storitev mesečno pošiljajo AJPES podatke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih. Podatke pošiljajo v elektronski obliki na strežnik AJPES.
13. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o
prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih v XML
datoteki, ki vsebuje naslednje podatke:
1. Podatke o ponudniku plačilnih storitev:
– leto in mesec, na katerega se podatki nanašajo,
– matično številko ponudnika plačilnih storitev,
– matično številko poročevalca (neobvezen atribut).
2. Podatke za posamezni transakcijski račun poslovnega
subjekta:
– številko transakcijskega računa,
– znesek prometa v breme,
– znesek prometa v dobro,
– knjigovodsko stanje.
3. Kontrolne podatke:
– seštevek zneskov prometa v breme v vrsticah s podatki,
– seštevek zneskov prometa v dobro v vrsticah s podatki,
– seštevek zneskov knjigovodskih stanj v vrsticah s podatki.
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(2) Podrobnejša tehnična navodila za izdelavo XML datoteke, za pošiljanje datoteke s podatki in za prejemanje obvestil o poslanih podatkih AJPES objavi na svojem spletnem
portalu.
14. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke iz
prejšnjega člena mesečno, četrti delovni dan po izteku meseca
za pretekli mesec. Podatke pošljejo za vse transakcijske račune, ki jih vodijo, tudi v primeru, da sprememb na teh računih v
obdobju od zadnjega poročanja ni bilo.
15. člen
AJPES posreduje davčnemu organu podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih storitev na podlagi prvega odstavka
1. člena tega navodila.
16. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih:
1. matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
2. davčno številko dolžnika,
3. številko transakcijskega računa dolžnika,
4. davčno številko upnika,
5. številko transakcijskega računa upnika,
6. oznako izdajatelja sklepa,
7. neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti,
8. identifikacijsko številko dogodka,
9. referenčno identifikacijsko številko,
10. oznako prioritete po zakonu, ki ureja davčni postopek,
po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in po zakonu, ki ureja
preprečevanje zamud pri plačilih,
11. znesek dospele neporavnane obveznosti oziroma
znesek spremembe,
12. oznako vrste spremembe,
13. datum spremembe oziroma datum nastanka dospele
neporavnane obveznosti,
14. datum vpisa spremembe v evidenco,
15. čas vpisa spremembe v evidenco,
16. model sklica v dobro,
17. vsebino sklica v dobro.
17. člen
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz
prejšnjega člena v varni elektronski obliki dnevno, do 20. ure.
Natančno obliko posredovanja podatkov določita AJPES in
davčni organ skupaj v posebnem dogovoru.
18. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke
o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov:
1. Podatke za posamezni mesec in posamezni transakcijski račun:
– matično številko ponudnika plačilnih storitev,
– davčno in matično številko poslovnega subjekta,
– številko transakcijskega računa poslovnega subjekta,
– znesek prometa v breme v mesecu, na katerega se
podatki nanašajo,
– znesek prometa v dobro v mesecu, na katerega se
podatki nanašajo,
– knjigovodsko stanje konec meseca, na katerega se
podatki nanašajo,
– mesec, na katerega se podatki nanašajo.
2. Zbirne podatke po vseh transakcijskih računih za posamezni poslovni subjekt za obdobje od 1. 1. tekočega leta do
konca meseca poročanja:
– davčno in matično številko poslovnega subjekta,
– skupni znesek prometa v breme,
– skupni znesek prometa v dobro.
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19. člen
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz
prejšnjega člena v varni elektronski obliki peti delovni dan
v mesecu za pretekli mesec. Natančno obliko posredovanja
podatkov določita AJPES in davčni organ skupaj v posebnem
dogovoru.
20. člen
AJPES podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih
storitev na podlagi prvega odstavka 1. člena tega navodila,
uporabi in posreduje za statistične in druge z zakoni predpisane
namene.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati
Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
(Uradni list RS, št. 102/09, 49/10, 107/12 in 7/18 – ZPlaSSIED).
22. člen
To navodilo začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-27/2018
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2018-1611-0024
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica
Sveta AJPES
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Priloga 1
Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti
00-

storno: oznaka za vrsto spremembe 00 je namenjena izključno stornaciji obstoječih
dogodkov oziroma zapisov dospele neporavnane obveznosti; uporablja se v primeru,
ko ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da je bil eden od dogodkov oziroma zapisov
nepravilen, dogodek se stornira z novim (dodatnim) zapisom 00, ki se nanaša na
zaporedno številko dogodka;

01-

znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega dolga, ki se prvič zapiše v
evidenco in ki nastane na podlagi prejetega sklepa o izvršbi FURS, sodišča, KGZS,
RTV, izdajatelja izvršnice, drugi;

02-

popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno poplačanega dolga, znesek zapisa 02
pomeni, da je znesek obveznosti v zapisu 01 dokončno poravnan;

03-

delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila dolga;

06-

upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru enak znesku pod vrsto
spremembe 01 oziroma preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;

07-

upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru manjši od zneska pod
vrsto spremembe 01; znesek še preostale neporavnane obveznosti se bo poplačal z
vrsto spremembe 03 oziroma 02, če gre za dokončno poplačilo;

08-

stečaj: ponudnik plačilnih storitev prejme sklep sodišča o začetku stečajnega postopka,
kar pomeni, da se zapre račun stečajnega dolžnika in se na zahtevo stečajnega
upravitelja odpre nov račun (račun z novo oznako vrste računa X) »v stečaju«, prek
katerega se nadaljuje poslovanje do konca stečajnega postopka; v tem primeru se
dospele neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe 08
označijo zneski vseh dolžnikovih dospelih neporavnanih obveznosti;

09-

likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi doda naziv »v likvidaciji« in se
sredstva, pa tudi vse dospele neporavnane obveznosti evidentirajo na novem računu
»v likvidaciji«, prek katerega poteka poslovanje; v tem primeru se uporabi oznaka za
vrsto spremembe 09 za vsak znesek dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja
računa, celotni znesek neporavnanih obveznosti pa se prenese na nov račun »v
likvidaciji« z oznako 01; v primeru, ko pa se za namene vodenje postopka likvidacije
obstoječi račun ne zapre, temveč dobi samo novo oznako vrste računa (X ali Y), se
začetek postopka likvidacije v evidenci dospelih neporavnanih obveznosti ne
evidentira;

10-

prisilna poravnava: na dan potrditve postopka prisilne poravnave se uporabi oznaka
vrste spremembe 10, zapiše se znesek dospelih neporavnanih obveznosti (za vsako
obveznost posebej), izkazan na dan začetka postopka prisilne poravnave, označen z
98; dospele neporavnane obveznosti v obdobju od začetka postopka prisilne
poravnave do dneva potrditve postopka prisilne poravnave (pa tudi od tega dneva
dalje) se označijo z 01;
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11-

zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob zaprtju računa (ob zaprtju računa
zaradi izbrisa oziroma prenehanja poslovnega subjekta se dospele neporavnane
obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe 11 označijo vsi zneski dospelih
neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa);

12-

odlog plačila: ponudnik plačilnih storitev prejme obvestilo o začasnem prenehanju
izvrševanja sklepa o izvršbi iz sodišča ali FURS z datumom odloga plačila; znesek
odloga je enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma preostali razliki med zneskom
v zapisu 01 in v zapisu 03;

13-

prenehanje odloga plačila: če dolžnik v dogovorjenem odloženem roku ne poravna
dospelih neporavnanih obveznosti v celoti in tudi na računih nima dovolj sredstev za
poplačilo le-teh, se na dan prenehanja začasnega odloga plačila vzpostavi ponovna
blokada v okviru prvotne blokade, označene z oznake za vrsto spremembe 12; vsa
nadaljnja delna poplačila se evidentirajo z oznako za vrsto spremembo 03, ob
dokončnem poplačilu pa se blokada zapre z eno izmed oznak za vrsto spremembe za
zapiranje;

14-

dokončno poplačilo odloga: če je na dan prenehanja odloga plačila na dolžnikovih
računih dovolj sredstev, se uporabi oznaka za vrsto spremembe 14, kar pomeni
dokončno poplačilo dolga;

96-

vračilo sklepa o izvršbi na osnovi drugega odstavka 168. člena ZDavP-2: če v enem
letu po prejemu sklepa o izvršbi ali delnem plačilu po sklepu o izvršbi na dolžnikovih
računih ni nobenega rubljivega priliva denarnih sredstev ali če se račun dolžnika zapre,
banka oziroma hranilnica o tem obvesti davčni organ, ki je izdal sklep;

97-

ustavitev izvršbe v skladu s 141. členom ZIZ po prejemu sklepa sodišča o ustavitvi
izvršbe: če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni
nobenega priliva rubljivih sredstev oziroma, če po prejemu sklepa o izvršbi na
dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev in tudi najmanj eno leto pred prejemom sklepa
na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih sredstev oziroma sredstev v
vezavi, organizacija za plačilni promet o tem obvesti sodišče; če sodišče ugotovi, da
dolžnik nima odprtega nobenega računa pri drugi organizaciji za plačilni promet, s
sklepom ustavi izvršbo;

98-

prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne poravnave (potrditve še ni) dolžnik
ohrani isti račun in znesek neporavnane obveznosti, zato se v tem primeru uporabi
oznaka vrste spremembe 98 in pomeni le informacijo o začetku postopka prisilne
poravnave (doda se nov zapis z oznako vrste spremembe 98); če nastopi nova
neporavnana obveznost (ki se nanaša na obdobje pred začetkom postopka prisilne
poravnave), se vnese v evidenco na mesto, ki ustreza datumu pred začetkom postopka
prisilne poravnave, da se ohrani vrednost neporavnane obveznosti do potrditve
postopka prisilne poravnave; ob potrditvi postopka se vsi dolgovi do dneva začetka
postopka prisilne poravnave označijo z 10; po potrditvi postopka poravnave pa se nove
dospele neporavnane obveznosti označijo z 01;

99-

izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu sredstev ob sprejetem sklepu o
izvršbi (razlika med zarubljenimi sredstvi na računu in sredstvi po sklepu, če ni dovolj
sredstev na računu); če je v času rubeža sredstev dovolj sredstev na računu, se z
oznako 99 zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni informacijo, da so sredstva zarubljena v
celotnem znesku.
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1569.

Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev
osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra
transakcijskih računov v elektronski obliki

Na podlagi četrtega odstavka 195. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in
plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) Svet
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja

NAVODILO
za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih
podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih
računov v elektronski obliki
1. člen
(vsebina navodila)
S tem navodilom se določajo podrobnejša navodila za
vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb
iz registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR)
v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: zahteva), ki ga vodi
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

Št.

(pogoji za vložitev zahteve)

3. člen
(način vlaganja zahteve)
(1) Zahtevo v elektronski obliki lahko vložijo fizične osebe ter zakoniti zastopniki pravne osebe, ki izpolnjuje pogoje
določene z zakonom, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme in pogoje iz
prejšnjega člena.
(2) Za vložitev zahteve v elektronski obliki lahko zakoniti
zastopnik pooblasti drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Pooblastilo se izdela v sistemu
e-pooblastil na spletnem portalu AJPES. V obrazcu pooblastila
označenega z oznako sklopa C – Storitve AJPES, je treba
označiti, da gre za področje »RTR – oddajo zahtev za pridobivanje podatkov o imetnikih TR – fizičnih oseb*«. Podrobnejše
navodilo za izdelavo e-pooblastil je objavljeno na spletni strani
AJPES »https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/ePooblastila_Prirocnik_za_uporabnike.pdf«.
(3) Prosilec lahko zahtevo v elektronski obliki vloži preko
spletne aplikacije AJPES, z vnosom zahtevanih podatkov in
z možnostjo uvoza zahtevanih podatkov iz svojih aplikacij v
XML strukturi.
4. člen
(podatki za izpolnitev zahteve in listine za izkazovanje
pravnega interesa ter posredovanje podatkov)
(1) Prosilec izpolni zahtevo v elektronski obliki z naslednjimi podatki:
1. s podatki o prosilcu:
a) ime in priimek, če je prosilec fizična oseba,
b) matična številka, če je prosilec poslovni subjekt,
c) naslov,
d) naslov varnega elektronskega predala, če ga prosilec
ima,
e) podatke, potrebne za odločitev o plačilu nadomestila
za opravljeno storitev,
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2. s podatki o fizični osebi, imetniku transakcijskih računov, po katerih se poizveduje
a) ime in priimek,
b) davčna številka,
3. z opredelitvijo namena vlaganja zahteve, pravne podlage in pravnega interesa.
(2) Listine, s katerimi prosilec izkazuje pravni interes in
namen pridobivanja osebnih podatkov iz RTR, se vnesejo
v spletno aplikacijo kot priloga k zahtevi. Priloge so lahko v
formatu pdf ali tif. Priporočeno je skeniranje v razločljivosti
200dpi, črno-belo ali sivinsko, velikost posamezne datoteke
pa do 10 MB.
(3) Če prosilec zahteva pridobitev osebnih podatkov
iz RTR za več imetnikov transakcijskih računov, v spletnem
obrazcu navede podatke v skladu z 2. in 3. točko prvega
odstavka tega člena za več imetnikov transakcijskih računov.
Podatki o imetnikih transakcijskih računov se lahko uvozijo
v obliki XML datotek. Podatkom vsakega imetnika prosilec
priloži kopijo listine, s katero izkazuje pravni interes in namen
pridobivanja podatkov iz RTR, kot prilogo iz drugega odstavka
tega člena.
(4) AJPES posreduje zahtevane osebne podatke iz RTR
na področje spletnega portala AJPES, do katerega lahko prosilec dostopa kot prijavljeni uporabnik.
5. člen

2. člen
Za vložitev zahteve v elektronski obliki morajo prosilci:
– imeti dostop do interneta in nameščen brskalnik,
– imeti veljavno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, dodano v sistemu e-pooblastil na portalu AJPES in
– biti kot uporabniki prijavljeni na spletni portal AJPES.
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(uveljavitev navodila)
(1) Z dnem, ko začne veljati to navodilo, se preneha
uporabljati Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih
podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki (Uradni list RS, št. 49/10 in 7/18 – ZPlaSSIED).
(2) To navodilo začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-26/2018
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2018-1611-0023
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1570.

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poslovanja z nepremičninami

Združenje delodajalcev Slovenije, g.i.z., Dimičeva 9, Ljubljana, v skladu s 7. členom Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naknadno

PRISTOPA
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 67/16).
Jože Smole l.r.
Generalni sekretar
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 20. 4. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-2/2004-15
o tem, da je naknadni pristop Združenja delodajalcev Slovenije
g.i.z. – Sekcija za storitve k že sklenjeni Kolektivni pogodbi
za dejavnost poslovanja z nepremičninami vpisan v evidenco
kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 48/1.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
AJDOVŠČINA
1571.

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2017

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in
110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne
19. 4. 2018 sprejel

II.

SKUPAJ ODHODKI

15.730.055,61

40

TEKOČI ODHODKI

3.933.773,23

400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41

410 subvencije

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2017.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna za leto 2017 so realizirani v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

16.582.839,38

70

DAVČNI PRIHODKI

12.345.626,91

700 davki na dohodek in dobiček

10.331.486,00

703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

73

74

323.513,05

14.753,27

713 prihodki od prodaje blaga
in storitev

35.534,82

714 drugi nedavčni prihodki

315.649,87

KAPITALSKI PRIHODKI

763.123,00

720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

153.640,00

722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev

609.483,00

PREJETE DONACIJE

5.050,00

730 prejete donacije iz domačih virov

4.300,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

42

43

72.024,83

787 prejeta sredstva iz drugih
evropskih inštitucij

72.024,83

396.691,28
3.863.194,97
978.518,67

413 drugi tekoči domači transferi

2.718.476,15

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.490.773,98

420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.490.773,98

139.450,40

432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

209.176,93

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ

852.783,77

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

1.140.212,39

751 prodaja kapitalskih deležev

1.140.212,39

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

242.000,00

500 domače zadolževanje

242.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA
55

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

66.922,09
7.956.881,07

431 investicijski transferi fiz. in
prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki

927.868,40
131.940,16

71.903,52

348.627,33

750,00
1.059.808,56

148.812,25
2.661.325,49

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.948.331,68

712 denarne kazni

TRANSFERNI PRIHODKI

412 transferi neprofitnim organizacijam

2.337.206,08

20.936,44

740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

78

1.690.627,86

711 takse in pristojbine

731 prejete donacije iz tujine

411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Zaključni
račun 2017

A.

TEKOČI TRANSFERI

984.809,88

ODPLAČILO DOLGA

863.796,60

550 odplačilo domačega dolga

863.796,60

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

1.371.199,56
0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2016

3.195.182,44

SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV

4.566,382,00

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017
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 Ajdovščina za
leto 2017.
4. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2017 in
se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2018
znašajo 4.566.382,00 eur in so naslednja:
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini
2.242.954,46 eur
– sredstva najemnin stanovanj v višini 99.950,44 eur,
– sredstva krajevnih skupnosti v višini 162.414,62 eur.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017
brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v
celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-2/2018
Ajdovščina, dne 19. aprila 2018
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

Št.
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– gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin
– sodeluje pri izvajanju investicij, rednega in investicijskega
vzdrževanja na celotnem komunalnem področju (ceste, JR,
KA ...), skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje pokopališč
ter objektov, povezanih z njimi;
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe
krajevnega prebivalstva – sodeluje pri odkupih, odprodajah,
zamenjavi ali najemu zemljišč, sodeluje pri rednem in investicijskem vzdrževanju objektov ter naprav, ki so v upravljanju
in uporabi krajevnih skupnosti ter jih društva in krajani potrebujejo za svojo dejavnost;
– pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih
dejavnosti – pomoč društvom pri organizaciji prireditev krajevnega pomena, organizacija in pomoč pri organizaciji kulturnih
in drugih prireditev krajevnega pomena;
– podajanje mnenj in predlogov, za katere zaprosi upravni organ Občine Brezovica.
3. člen
(izvajanje nalog)
(1) V okviru nalog krajevnih skupnosti in v okviru s proračunom določenih sredstev občine je za izvajanje odločitev
sveta krajevne skupnosti odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Za sklenitev pravnega posla svet krajevne skupnosti
potrebuje predhodno soglasje župana oziroma županje. V
nasprotnem primeru je takšen pravni posel ničen.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko odlok o proračunu določi, kateri pravni posli in v kateri višini, sklenjeni brez
predhodnega soglasja župana oziroma županje, so veljavni.
4. člen

BREZOVICA
1572.

Odlok o delovanju in financiranju krajevnih
skupnosti Občine Brezovica

Na podlagi 19.b 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 11/18 – ZSPDSLS-1)
ter 15. in 62. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. seji dne
19. 4. 2018 sprejel

ODLOK
o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti
Občine Brezovica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi način izvajanja nalog krajevnih
skupnosti v Občini Brezovica in način njihovega financiranja.
2. člen
(naloge in način izvajanja nalog krajevnih skupnosti)
Krajevne skupnosti v Občini Brezovica opravljajo naslednje naloge, določene s statutom:
– urejanje prostora – sodeluje pri geodetskih postopkih
krajevnega pomena, sodeluje in lahko poda mnenje v postopku
spreminjanja in sprejemanja OPN;
– zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja – sodeluje pri urejanju zbiranja odpadkov,
vključno z režimom zbiranja in odvoza, pri urejanju ekoloških
otokov in sanaciji divjih odlagališč;

(letni program dela)
(1) Krajevne skupnosti sprejmejo letni program dela
za prihodnje leto in ga pošljejo Občinskemu svetu Občine
Brezovica skupaj s predlogom finančnega načrta iz 6. člena
tega odloka. Letni program dela mora biti usklajen s finančnim
načrtom krajevne skupnosti.
(2) V letnem programu dela krajevne skupnosti podrobneje opredelijo dejavnosti, ki jih bodo izvajale v prihodnjem
letu, skupaj z ocenami finančnih posledic.
2. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
5. člen
(splošne določbe)
(1) Krajevne skupnosti se financirajo v skladu z določili
veljavnega zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
(2) Krajevne skupnosti se poleg sredstev iz občinskega
proračuna financira tudi s sredstvi, pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti, z donatorskimi sredstvi in z drugimi
prihodki.
(3) Sredstva za financiranje rednega delovanja se krajevnim skupnostim nakazujejo mesečno v obliki rednih mesečnih transferjev po dvanajstinah letnega obsega.
(4) Sredstva iz naslova komunalnih prispevkov se krajevnim skupnostim nakazujejo glede na plačilo in obračun
komunalnega prispevka.
6. člen
(predlog finančnega načrta krajevne skupnosti)
(1) V postopku priprave občinskega proračuna pristojni
organ občinske uprave posreduje krajevnim skupnostim navodilo za pripravo občinskega proračuna.
(2) Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo krajevne skupnosti predlog svojega
finančnega načrta z obrazložitvijo, ki mora vsebovati obvezne
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sestavine, ki jih predvideva zakon in področna zakonodaja, ki
ureja javne finance.
7. člen
(obseg sredstev)

Uradni list Republike Slovenije
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS
– ter 66. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. seji dne
19. 4. 2018 sprejel

(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se
določi s proračunom občine.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica

8. člen

1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete
krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti
za naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS) v Občini
Brezovica:
– Brezovica
– Vnanje Gorice
– Notranje Gorice - Plešivica
– Podpeč - Preserje
– Rakitna.

(merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim)
(1) S proračunom predvidena sredstva za redno delovanje KS se krajevnim skupnostim razdelijo po naslednjem
dogovorjenem ključu:
KS Brezovica
20 %
KS Vnanje Gorice
20 %
KS Notranje Gorice
20 %
KS Podpeč-Preserje
30 %
KS Rakitna
10 %
(2) Sredstva, pridobljena z obračunom splošnega komunalnega prispevka, se razdelijo v sorazmernem deležu: 20 %
posamezna krajevna skupnost, v kateri se komunalni prispevek
odmerja in 80 % Občina Brezovica.
9. člen
(drugi prihodki krajevnih skupnosti)
(1) Posamezni krajevni skupnosti lahko pripadajo prihodki
od premoženja v njeni lasti ali upravljanju.
(2) V primeru večjih investicij se posamezni KS lahko
dodeli izredna finančna sredstva občine.
(3) Krajevnim skupnostim lahko pripadajo tudi druga namenska sredstva na podlagi drugih odlokov.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
(1) S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti na območju Občine
Brezovica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/00.
(2) Nova merila za dodelitev sredstev za redno delovanje
krajevnih skupnosti, ki so navedena v prvi točki 8. člena tega
odloka, se uporabljajo od 1. 1. 2019 dalje.
(3) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12/18
Brezovica, dne 20. aprila 2018
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

1573.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti
in o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Brezovica

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12
in 68/17) in 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

2. člen
(1) Za volitve članov Sveta KS Brezovica se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 1. volilni enoti se voli devet članov Sveta KS Brezovica.
(3) Svet KS Brezovica šteje skupno devet članov.
3. člen
(1) Za volitve članov Sveta KS Vnanje Gorice se določi
ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 2. volilni enoti se voli devet članov Sveta KS Brezovica.
(3) Svet KS Vnanje Gorice šteje skupno devet članov.
4. člen
(1) Za volitve članov Sveta KS Notranje Gorice - Plešivica
se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 3. volilni enoti se voli devet članov Sveta KS Brezovica.
(3) Svet KS Notranje Gorice - Plešivica šteje skupno
devet članov.
5. člen
(1) V 4. volilni enoti se za volitve članov Sveta KS Podpeč
- Preserje določi sedem volilnih enot, in sicer:
– 4/1 volilna enota zajema naselje Podpeč. V 4/1. volilni
enoti se voli tri člane Sveta KS.
– 4/2 volilna enota zajema naselje Jezero in Planinca.
V 4/2. volilni enoti se voli tri člane Sveta KS.
– 4/3 volilna enota zajema naselje Prevalje pod Krimom.
V 4/3. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4/4 volilna enota zajema naselje Goričica pod Krimom.
V 4/4. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4/5 volilna enota zajema naselje Kamnik pod Krimom.
V 4/5. volilni enoti se voli tri člane Sveta KS.
– 4/6 volilna enota zajema naselje Preserje. V 4/6. volilni
enoti se voli en član Sveta KS.
– 4/7 volilna enota zajema naselje Gorenja Brezovica in
Dolenja Brezovica.
V 4/7. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
(2) Svet KS Podpeč - Preserje šteje skupno trinajst članov.
6. člen
(1) Za volitve članov Sveta KS Rakitna se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 5. volilni enoti se voli sedem članov Sveta KS Rakitna.
(3) Svet KS Rakitna šteje skupno sedem članov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 11/18
Brezovica, dne 20. aprila 2018
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3. člen
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri
Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2018.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Št. 4101-0001/2018-10
Dol pri Ljubljani, dne 11. maja 2018
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

DOL PRI LJUBLJANI
1574.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2017

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je občinski
svet na 17. redni seji dne 9. 5. 2018 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Skupaj prihodki

4.783.650,77

II.

Skupaj odhodki

4.352.326,04

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0,00

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0,00

VI.

Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje proračuna

VIII. Odplačila dolga

431.324,73

0,00
0,00

IX.

Sprememba stanja sredstev na računu

431.324,73

X.

Neto zadolževanje

XI.

Neto financiranje

431.324,73

Stanje sredstev na TRR na dan
31. 12. 2017

837.642,60

0,00

SREDSTVA REZERV
prenos sredstev rezerv iz preteklih let

–43.764,54

prihodki rezerv leta 2017

116.704,12

odhodki rezerv leta 2017

72.939,58

presežek sredstev rezerv za prenos
v leto 2017

0,00

GROSUPLJE
1575.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Grosuplje 3

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO
in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 34. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je župan Občine Grosuplje
dne 9. maja 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta
Občine Grosuplje 3
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 3,
v nadaljnjem besedilu SD OPN 3. Osnova za SD OPN 3 je
uveljavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15).
(2) Spremembe in dopolnitve obsegajo:
– spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz izraženih in
utemeljenih razvojnih potreb občanov, zainteresiranih lastnikov
zemljišč ter druge zainteresirane javnosti;
– spremembe in dopolnitve zaradi občinskih razvojnih
potreb;
– odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem delu;
– odpravo ugotovljenih neskladij med besedilnim in grafičnim delom;
– spremembe in dopolnitve razvojnih potreb pristojnih
nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve zaradi spremenjenih
predpisov in režimov;
– spremembe besedilnega in grafičnega dela.
(3) Spremembe in dopolnitve SD OPN 3 bodo obsegale
tudi spremembo strateškega in izvedbenega dela OPN ter
Urbanističnih načrtov.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) Občina Grosuplje ima uveljavljen Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13)
in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Po-
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družnične osnovne šole Polica (SD OPN 2) (Uradni list RS,
št. 59/15).
(2) Po sprejetju OPN se je Občina Grosuplje odločila
za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1) zaradi
prejetih pobud zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb po
spremembi namenske rabe zemljišč. Postopek SD OPN 1 še
ni zaključen in je trenutno v fazi pridobivanja in usklajevanja
2. mnenj nosilcev urejanja prostora.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo na
podlagi internih ugotovitev, na podlagi pobud zbranih preko Javnega naznanila o zbiranju pobud, ob upoštevanju
varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z
vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč
za gradnjo.
(4) V času uporabe OPN so se izoblikovali tudi predlogi
za spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na posamezne nejasnosti in neusklajenosti določb v besedilnem ali
grafičnem delu ter povezave med njima.
(5) Po sprejetju OPN so se spremenili tudi nekateri
predpisi in režimi pristojnih nosilcev urejanja prostora, kateri
bodo usklajeni v SD OPN 3 skladno z novimi usmeritvami in
zahtevami le-teh.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje sprememb se nanaša na celotno območje
Občine Grosuplje. Spremembe in dopolnitve zajemajo tako
besedilni kot tudi grafični del.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Postopek sprememb in dopolnitev se izvede na enak
način kot poteka postopek za sprejem.
(1) Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in v
kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim
izhodiščem ter drugim zahtevam, bodo uvrščeni v osnutek
sprememb in dopolnitev. Vse spremembe oziroma dopolnitve bodo obrazložene in utemeljene.
(2) Strokovne analize, podlage, podrobne preveritve
in utemeljitve v okviru sprememb in dopolnitev OPN, če jih
bo treba izdelati na zahtevo posameznih nosilcev urejana
prostora, bodo izdelane strokovno in skladno z veljavno
zakonodajo.
5. člen
(okvirni roki za pripravo)
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz
postopka so:
– priprava osnutka: največ 4 mesece od prejema pobud;
– pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 2 meseca po
pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ
2 meseca po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec;
– pridobitev drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora;
– priprava usklajenega predloga: največ 2 meseca
po pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev
urejanja prostora;
– odločitev pristojnega ministrstva ali je potrebno izvesti postopek Celovite presoje vplivov na okolje ter Dodatka
na varovana območja: 3 mesece;
– obravnava in sprejem SD OPN 3 na Občinskem svetu
Občine Grosuplje.
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(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni
roki. Roki delovnih faz pa so odvisni od zahtevnosti obsega in
vsebine 1. in 2. mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter
pripomb z javne razgrnitve.
6. člen
(pristojni nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22,
1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
cesta 10, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana,
Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor;
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno
mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana;
19. Dars d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
20. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
21. Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
22. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Kočevje, Cesta
na Trato 6, 1330 Kočevje;
23. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b,
1000 Ljubljana;
24. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
25. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a,
1211 Ljubljana – Šmartno;
26. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje.
(2) V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Občina Grosuplje poda izhodišča za področje razvoja
gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …), lokalnega
pomena, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja
in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega
pomena.
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(4) V postopku priprave sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali
je za SD OPN 3 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje.
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KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev

73

7. člen

33 / 18. 5. 2018 /

(objava in začetek veljavnosti)

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si.

74

Št. 3505-1/2018
Grosuplje, dne 9. maja 2018

0

84.912
0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

756.552

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

161.332

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 43/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul
na 17. seji dne 24. 4. 2018 sprejel

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2017, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

0

740 Transferni prihodki iz drugih
javno-finančnih institucij

402 Izdatki za blago in storitve

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul
za leto 2017

2.396

II.

HORJUL
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Horjul za leto 2017

0

84.912

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1576.

2.396

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračun EU

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

4965

43

2,082.198

24.362
540.858
30.000
817.237
31.735
619.185
53.740
112.577
0

INVETICIJSKI ODHODKI

455.213

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

455.213

INVESTICIJSKI TRANSFERI

53.196

431 Investicijski transferi neprof. org.,
javnim podjetjem

44.370

432 Investicijski transferi pror. uporabnikom

8.826

2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2017 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

A)

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV

0

427.506

440 Dana posojila

0

193.920

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

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

2,279.867

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,192.559

DAVČNI PRIHODKI

1,765.053

700 Davki na dohodek in dobiček

1,620.351

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

Proračun
leta 2017

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

126.201
18.501
0

1.834

712 Denarne kazni

22.793

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

47.617

714 Drugi nedavčni prihodki

161.342

197.669
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
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0

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

197.669
0
197.669

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2017
9009 Splošni sklad za drugo

197.669

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017
4,184.914,93 EUR.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini
4,177.751,46 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2018
in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2017 in
2018.
Kot namenska sredstva se iz leta 2017 prenašajo sredstva požarne takse v višini 1.750,00 EUR, sredstva okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda v višini 105.962,74 EUR in sredstva iz naslova vračil
vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2017 znaša
0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017 ter njihova
realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2018
Horjul, dne 24. aprila 2018
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

HRPELJE - KOZINA
1577.

Sklep o pričetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za ureditev območja ob »Železnem mostu« na
Kozini

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,

109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018
sprejela

SKLEP
o pričetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev
območja ob »Železnem mostu« na Kozini
1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob
»Železnem mostu« na Kozini (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Z OPPN se bo celovito uredilo območje ob »železnem
mostu« na Kozini. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano območje nahaja na ureditvenem območju z oznako
PC (površine ceste) in del na območju z oznako ZD (druge
zelene površine). Območje je označeno z oznako HK-95,
HK-80 in HK-81.
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Železni
most« se predvidi ureditve kamionskega terminala, parkirišč,
poligona varne vožnje in ostale javne površine.
S podrobnim prostorskim načrtom se urejajo tudi ceste
in ostala gospodarska javna infrastruktura.
3. Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN
predstavljajo:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18)
– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98).
4. Območje obravnave
Območje se nahaja na južni strani naselja Kozina, ki ga
na zahodu in jugu omejuje območje avtoceste, na vzhodu
železniška proga in na severu naselje Kozina.
Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel
št. 2969/37, 2980/1, 2980/27, 2969/26, 2999/1, 2999/2,
2969/23, 2990, 3011, 3000, 2997, 3006, 3015, 3004/1,
3003/1, 3023/2, 3028/6, 3042, 2502/5, 3057/2, 3058/2,
3057/1, 3009, 3028/1, 3008/1, 2023/3, 3029 vse k.o.
2560-Hrpelje. V območje obravnave se lahko vključijo tudi
sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to
potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja
prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag. Za
pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage
in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov.
Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage
dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo OPPN-ja.
6. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– odl. US in 14/15 – ZUUJFO). V postopku priprave je rok
za predložitev smernic in mnenj 30 dni, prav tako traja javna
razgrnitev 30 dni.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo
tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
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7. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor
območja Soče, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, Nova
Gorica
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Nova Gorica, Delpinova ulica 16, Nova Gorica
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo,
Tržaška cesta 19, Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica
XIV. divizije 4, Celje
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture,
d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
– vodooskrba:
Kraški vodovod Sežana d.o.o, Bazoviška cesta 6, Sežana
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d., Partizanska cesta 2, Sežana
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravljavec dokumenta je Občina Hrpelje - Kozina, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor.
Pripravo OPPN financira Občina Hrpelje - Kozina, ki v ta
namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 350-16/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

1578.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega
načrta Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,

Št.

33 / 18. 5. 2018 /

Stran

4967

št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018
sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1
Občinskega prostorskega načrta
Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) (v nadaljevanju:
sdOPN1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) V Občini Hrpelje - Kozina je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se
pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z njegovimi določbami.
(3) Razlogi za pripravo sdOPN1 so:
– izražene lastne razvojne potrebe,
– izražene razvojne potrebe drugih oseb,
– uskladitve z noveliranimi predpisi,
– ugotovljene pomanjkljivosti in neusklajenosti v veljavnem OPN,
– uskladitve s stanjem v prostoru.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) sdOPN1 se nanašajo na celotno območje OPN.
(2) S sdOPN1 se bodo izvedle:
– spremembe namenske rabe prostora,
– spremembe prostorskih izvedbenih pogojev,
– semantični in nomotehnični popravki.
(3) sdOPN1 se izvedejo po rednem postopku, kot ga
določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku priprave sdOPN1 se bodo analizirale izražene razvojne pobude, preučila se bo njihova skladnost
s strateškim delom OPN, z obveznimi izhodišči za pripravo
OPN in s stanjem v prostoru. Pridobile se bodo morebitne
potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in pripravile
utemeljitve.
5. člen
(roki za pripravo sdOPN1 in njegovih posameznih faz)
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo
od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– analiza razvojnih pobud, 90 dni,
– priprava osnutka sdOPN1, 45 dni,
– pridobitev posebnih smernic, 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPN1, 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sdOPN1, 30 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek sdOPN1, 30 dni,
– priprava predloga sdOPN1, 30 dni,
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– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
30 dni,
– priprava usklajenega predloga sdOPN1, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka,
– priprava končnega elaborata sdOPN1, 15 dni.
Okvirni rok priprave sta dve leti.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku
priprave sdOPN1 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih
sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
– Zavod za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno
mobilnost in prometno politiko,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
(rudarstvo),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
(energetika),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve,
– Ministrstvo za zdravje.
7. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

1579.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega
načrta Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018
sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2
Občinskega prostorskega načrta
Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje
- Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) (v nadaljevanju: sdOPN2).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) V Občini Hrpelje - Kozina je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se
pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z njegovimi določbami.
(3) Razloga za pripravo sdOPN2 sta:
– uskladitvi namenske rabe z veljavnima gradbenima
dovoljenjema,
– redefinicije določenih območij EUP za katere je predvidena priprava OPPN.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) sdOPN2 se nanaša na EUP HK-62, HK-46, HK-85,
HK-90 (gradbena dovoljenja) ter na HK-51, HK-52, HK-61,
HK-63, HK-73 in HK-78 (OPPN).
(2) S sdOPN2 se bodo spremenila območja navedenih
EUP.
(3) sdOPN2 se izvedejo po rednem postopku, kot ga
določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku priprave sdOPN2 se bodo analizirale izražene pobude uskladile s stanjem v prostoru. Pridobile se bodo
morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in
pripravile utemeljitve.
5. člen
(roki za pripravo sdOPN2 in njegovih posameznih faz)
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo
od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– analiza pobud, 10 dni,
– priprava osnutka sdOPN2, 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPN2, 10 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sdOPN2, 30 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek sdOPN2, 10 dni,
– priprava predloga sdOPN2, 10 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
30 dni,
– priprava usklajenega predloga sdOPN2, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka,
– priprava končnega elaborata sdOPN2, 15 dni,
Okvirni rok priprave je dvanajst mesecev.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku
priprave sdOPN2 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih
sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.
7. člen

Št.

Št. 350-14/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

1580.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega
načrta Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018
sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3
Občinskega prostorskega načrta
Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje
- Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) (v nadaljevanju: sdOPN3).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) V Občini Hrpelje - Kozina je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se
pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z njegovimi določbami.
(3) Razlogi za pripravo sdOPN3 so spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na:
– dopustne gabarite,
– faktorje zelenih površin,
– območje s PNRP SS,
– zagotavljanje parkirnih mest,
– parcelacijo v območjih s PNRP SSe,
– nabor dopustnih objektov v EUP KP-1.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) sdOPN3 se nanašajo na celotno območje OPN.
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(2) S sdOPN3 se bodo izvedle:
– spremembe prostorskih izvedbenih pogojev,
– semantični in nomotehnični popravki.
(3) sdOPN3 se izvedejo po skrajšanem postopku, kot ga
določa 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku priprave sdOPN3 se bodo analizirale izražene
pobude. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in pripravile utemeljitve.

(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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5. člen
(roki za pripravo sdOPN3 in njegovih posameznih faz)
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo
od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– analiza pobud, 10 dni,
– priprava osnutka sdOPN3, 20 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 15 dni,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPN3, 10 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sdOPN3, 15 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek sdOPN3, 10 dni,
– priprava predloga sdOPN3, 10 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
15 dni,
– priprava usklajenega predloga sdOPN3, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka,
– priprava končnega elaborata sdOPN3, 15 dni.
Okvirni rok priprave je sedem mesecev.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku
priprave sdOPN3 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih
sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja.
7. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

1581.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih
brez spremembe namenske rabe

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zem
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ljiščih (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju: ZKZ-E) ter
29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018
sprejela

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih
brez spremembe namenske rabe
1. Splošna določila
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (v
nadaljevanju: OPPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16,
27/17 – ZKme-1D in 79/17; v nadaljnjem besedilu: ZKZ) lahko
lokalna skupnost z OPPN, če to ni v nasprotju s strateškimi
usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje
naslednje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti:
– stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave
neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki,
staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), vključno z
objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki
ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje;
– stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče,
kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe
za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe
za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice
sadja ipd.);
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije);
– enostanovanjske stavbe.
3. Predmet, vsebina in oblika OPPN
Predmet OPPN je gradnja kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe na zemljiščih
s parc. št. 580, k.o. Artviže in 1104/1, k.o. Brezovica.
Skladno z določili veljavnega občinskega prostorskega
načrta Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: OPN) se nahaja parc. št. 580, k.o. Artviže na najboljših kmetijskih zemljiščih
z oznako K1, parc. št. 1104/1, k.o. Brezovica pa se nahaja na
območju drugih kmetijskih zemljišč z oznako K2.
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven
območja OPPN. V območje obravnave se lahko vključijo tudi
sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag
ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno
zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne
podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega
prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev
urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo
ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za
pripravo OPPN.
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5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so:
– varstvo kmetijskih zemljišč:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, Ljubljana
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje
voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor
območja Soče, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62,
Nova Gorica
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16 Nova Gorica
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
– vodooskrba:
Kraški vodovod Sežana d.o.o, Bazoviška cesta 6, Sežana
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d., Partizanska cesta 2, Sežana
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo
ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Roki za pripravo OPPN
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki,
ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za
predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje
vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki,
določeni v Zakonu o varstvu okolja.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Pripravo OPPN financira Občina Hrpelje - Kozina, ki v ta
namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na
spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 350-17/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.
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IDRIJA
1582.

Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini
Idrija

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. 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 11/18 – ZSPDSLS-1) in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo
in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 10. 5.
2018 sprejel

ODLOK
o turistični in pomocijski taksi v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Idrija
določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in
promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko
zaokrožuje območje Občine Idrija.
2. člen
(pristojnost)
Za izvajanje tega odloka je pristojna pooblaščena uradna
oseba občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarskih dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu,
ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).
4. člen
(višina turistične takse)
(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan
se določi v znesku 1,60 eur, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eurov, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eur
na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta
znaša 0,80 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi sled
nje znaša promocijska taksa 0,20 eur, skupna višina obeh taks
znaša 1,00 eur na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina
objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek
turistične in promocijske takse.
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5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu
ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za
prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno
popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji,
ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu in zavodi na
področju izobraževanja, kulture, športa, sociale za programe,
ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. oktobra
do 31. maja,
– udeleženci mednarodnih programov in njihovi vodje
oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program, na katerem sodelujejo
udeleženci najmanj 3 različnih tujih držav),
– udeleženci mednarodnih, medobčinskih ali občinskih
prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in
katerih nočitev plača organizator prireditve,
– osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo,
aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po
načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije
kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja
humanitarne organizacije,
– gojenci socialnovarstvenih zavodov,
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za
avtodome.
(2) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu
ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v
višini 50 odstotkov pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih
kočah in podobnih nastanitvenih obratih.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse
iz prvega in drugega odstavka tega člena se dovoli z odločbo
pristojnega organa iz 2. člena tega odloka, kot slednje predpisuje četrti odstavek 6. člena tega odloka.
6. člen
(dokazila in vloga za oprostitev)
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah
dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne
ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so
kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz
zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri,
ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu oziroma iz
zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto
alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki deluje v
javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep
pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega
sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni
obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri veljavnost
takega sklepa oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri, ali ima društvo status v javnem
interesu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so v
skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo
v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo
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mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi
Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične
takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena
tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na
podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predložiti najmanj
30 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila
turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni
podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev
plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za
posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične
takse iz prejšnjega odstavka občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako
oprostitev vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka,
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki
ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za
odpravo nepravilnosti.

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 75/98 in 95/99).

7. člen
(pobiranje turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in
kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu
in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati
s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na posebni račun Občine
Idrija, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
8. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični
taksi, skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige
gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega
gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne
ali dela turistične takse.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan
njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(nadzor)
(1) Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno, kot
občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.

10. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2.000 eur se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi
evidence turistične takse skladno z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eur se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eur se za prekršek iz prvega odstavka
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eur se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Idrija
(Uradni list RS, št. 75/98 in 95/99), od 1. 1. 2019 dalje pa se za
višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno
s predpisano promocijsko takso.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-0004/2018
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1583.

Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja
izbirne gospodarske javne službe upravljanje
z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori
in objekti v občinski lasti v Občini Idrija

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 11/18 – ZSPDSLS-1)
in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine
Idrija na 24. seji dne 10. 5. 2018 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja izbirne
gospodarske javne službe upravljanje
z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori
in objekti v občinski lasti v Občini Idrija
1. člen
Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in

Uradni list Republike Slovenije
objekti v občinski lasti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 59/17)
se razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1584.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Idrija

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18
– ZSPDSLS-1), 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) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne
10. 5. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Idrija
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83/12, 68/17) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 24. seji dne 10. 5. 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Idrija
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Idrija se imenujejo:
– Andrej Rozman, Hotedršica 11c – predsednik,
– Jože Kenk, Črni Vrh 108 – namestnik predsednika,
– Borut Zajc, Idrija, Ul. IX. korpusa 16 – član,
– Marija Benčina, Idrija, Ul. Jurija Vege 15 – namestnica
člana,
– Dejan Velikanje, Idrija, Rudarska 37 – član,
– Jure Gantar, Idrija, Ul. zmage 30 – namestnik člana,
– Damjana Žonta, Idrija, Kosovelova 35 – članica,
– Oliva Mrak, Idrija, Ul. 1. maja 7 – namestnica članice.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Idrija je v prostorih Občine Idrija v Idriji, Mestni trg 1.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o imenovanju občinske volilne komisije Občine Idrija
št. 041-0001/2014-1 z dne 2. 4. 2014 (Uradni list RS, št. 26/14)
in Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne
komisije Občine Idrija št. 041-0001/2014-7 z dne 3. 7. 2014
(Uradni list RS, št. 51/14).

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
(Uradni list RS, št. 18/15, 10/16 in 26/17) se 6. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje
pokopališč;
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz
omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom;
3. oskrba s toplotno energijo na območju občine;
4. upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti, vključno z javnimi zavodi in javnimi podjetji, v katerih je občina (so)
ustanoviteljica;
5. upravljanje prodaje izven prodajaln;
6. dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave;
7. izvajanje oglaševanja in plakatiranja;
8. urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.«

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1585.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Idrija

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,

Št. 041-0002/2018
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1586.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 24. seji dne 10. 5. 2018 sprejel

1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 939/2,
k.o. Spodnja Kanomlja.
2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 939/2, k.o. Spodnja Kanomlja se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
3. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 726/2,
parc. št. 889/3, parc. št. 889/35, parc. št. 889/8, parc. št. 889/9,
parc. št. 889/10, parc. št. 889/11, parc. št. 889/13, parc.
št. 889/14, parc. št. 889/15, parc. št. 889/16 in parc. št. 889/17
vse k.o. Srednja Kanomlja.
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4. člen
Lastninska pravica na parc. št. 726/2 parc. št. 889/3, parc.
št. 889/35, parc. št. 889/8, parc. št. 889/9, parc. št. 889/10, parc.
št. 889/11, parc. št. 889/13, parc. št. 889/14, parc. št. 889/15,
parc. št. 889/16 in parc. št. 889/17 vse k.o. Srednja Kanomlja
se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
5. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 619/4,
k.o. Kanji Dol.
6. člen
Lastninska pravica na parc. št. 619/4, k.o. Kanji Dol se po
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
7. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1813/3,
parc. št. 1813/4, parc. št. 1805/3, parc. št. 1805/11, parc.
št. 1808/13, parc. št. 1805/6, parc. št. 1805/7 in parc. št. 1805/8
vse k.o. Zadlog.
8. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1813/3, parc. št. 1813/4,
parc. št. 1805/3, parc. št. 1805/11, parc. št. 1808/13, parc.
št. 1805/6, parc. št. 1805/7 in parc. št. 1805/8 vse k.o. Zadlog
se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
9. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1526/11,
k.o. Godovič.
10. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1526/11, k.o. Godovič se
po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
11. člen
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1007/8,
k.o. Dole.
12. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1007/8, k.o. Dole se po
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-0033/2015, 7113-0027/2014, 7113-0027/2013,
478-0031/2016, 7113-0005/2011
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1587.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Pri nepremičninah parc. št. 15, 101, 122/1, 129, 147, 174,
188/3, 195/1, 199/4, 200/1, 200/6, 224, 251, 276, 280, 330,
351/4, 356/2, 356/5, 357, 360/5, 366/33, 367, 368/2, 370/2,
372/2, 375, 395/2, 411, 476/1, 476/4, 498/12, 502/4, 528/1,
538/2, 541/4, 556, 572, 573, 585/8, 585/17, 601/6, 618/2,
621/8, 621/9, 622/4, 624/3, 625/2, 640/2, 683/1, 683/2, 683/3,
694, 699/9, 699/18, 699/19, 707/2, 708/6, 720/4, 736/1, 736/2,
775/5, 801/1, 807, 809/3, 811/2, 838/2, 840/2, 849/4, 852/2,
903/3, 905/3, 912/2, 913/6, 913/9, 914/1, 920, 926/5, 927/2,
928/2, 936/4, 944/4, 947/2, 951/2, 951/3, 977/2, 979, 980/2,
982/2, 987, 988, 1004/1, 1005, 1019/3, 1101, 1106, 1107,
1114/5, 1115, 1117/2, 1119/2, 1120/2, 1141, 1146, 1163, 1172,
1177, 1179, 1180/1, 1180/5, 1185, 1221/1, 1246, 1262/1, 1265,
1323/1, 1325, 1334, 1339/4, 1339/13, 1339/16, 1357, 1358,
1359/3, 1365, 1441/1, 1473, 1561/6, 1562/2, 1564/3, 1565/2,
1573/3, 1573/4, 1574, 1575/2, 1576/2, 1589, 1590, 1591/2,
1592/3, 1607/2, 1608/2, 1642/1, 1647/2, 1650/2, 1651/2,
1652/2, 1653/2, 1663, 1664/2, 1671/1, 1679/2, 1681/2, 1692,
1693/8, 1698, 1705/2, 1711, 1716, 1746/7, 1748/2, 1750/2,
1761/2, 1762/2, 1768/2, 1770/5, 1778/1, 1784/1, 1784/2,
1805/2, 1805/3 1810/2, 1817/1, 1818/3, 1835/2, 1842/2, 1844/2,
1844/3, 1845/1, 1846/1, 1937, 1938, 1940, 1972, 1986/2,
1986/3, 1996, 2010, 2028/2, 2066, 2070/4, 2165, 2190/4,
2236, 2333/7, 2338/1, 2338/2, 2391, 2454, 2455, 2467/1,
2521, 2597, 2636/2, 2637, 2638/1, 2638/10, 2665/1, 2666/1,
2667, 2668/1, 2669/1, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674,
2675, 2676, 2677/2, 2677/3, 2678/5, 2678/8, 2680, 2681/1,
2681/2, 2682/1, 2682/3, 2683, 2684, 2685, 2686/1, 2686/2,
2686/4, 2686/5, 2687/1, 2688/1, 2688/2, 2689, 2690, 2691,
2692, 2693/1, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698/1, 2698/2, 2700,
2701/1, 2701/2, 2701/6, 2702, 2703, 2704/1, 2704/2, 2704/3,
2705, 2706, 2709, 2710/1, 2710/2, 2711, 2712/1, 2713/1, vse
k.o. 2357 Idrija mesto,
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status
javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni
dolžnosti občinska uprava Občine Idrija.
Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 478-0031/2011
Idrija, dne 10. maja 2018

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 –
ZSPDSLS-1), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) ter na podlagi
21. in 212. 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, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) je Občinski svet
Občine Idrija na 24. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KAMNIK
1588.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu KA-23 Kamnik – Poljane

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

Uradni list Republike Slovenije
– 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)
in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in
20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 25. 4.
2018 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
KA-23 Kamnik – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
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Površina območja OPPN meri 2,045 ha. Od tega se v
območju OPPN nahaja del Tunjiške ceste v velikosti 0,183 ha.
Območje infrastrukture C1 meri 0,188 ha, območje infrastrukture C2 pa 0,117 ha. Območje A, kjer se izvaja gradnja v skladu
z veljavnim gradbenim dovoljenjem meri 0,228 ha, celotno območje B, ki je namenjeni gradnji novih stanovanjskih objektov
pa meri 1,329 ha.
(2) Površine v območju OPPN so po OPN Občine Kamnik
namenjene za območja stanovanj (SS).
(3) Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik
in obsega celotno enoto urejanja prostora z imenom KA-23
Kamnik – Poljane.
(4) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega prikaza
na listu št. 1: "Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem".

(predmet odloka)
S tem odlokom, se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) Občine Kamnik sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt KA-23 Kamnik – Poljane (v
nadaljevanju OPPN). OPPN je izdelala družba Atelje Prizma
d.o.o. Jesenice, pod številko projekta 07/17.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi: ureditveno območje OPPN, prostorsko ureditev OPPN, pogoje za urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje, pogoje za priključevanje na gospodarsko javno
infrastrukturo, usmeritve glede ohranjanja okolja in narave,
usmeritve glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
usmeritve glede varovanja zdravja, etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje, dopustna
odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
obveznost investitorjev pri izgradnji komunalne opreme na
območju OPPN ter končne določbe.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Grafični del OPPN obsega:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN
s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:2000.
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem M 1:1000.
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:2000.
4.1. Zazidalna oziroma ureditvena situacija M 1:1000.
4.2. Zazidalna oziroma ureditvena situacija – vzdolžni
profili cest M 1:500.
4.3. Zazidalna oziroma ureditvena situacija – prečni profili
uvozov M 1:500.
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro M 1:1000.
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanja narave – prikaz kulturne dediščine M 1:1000.
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:1000.
8. Načrt parcelacije M 1:1000.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(predmet OPPN)
(1) Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
535/2 (del), 535/1, 536 (del), 540 (del), 539 (del), 541/1,
542/9, 542/8, 1450/3 (del), 1459 vse k.o. Kamnik.

III. PROSTORSKA UREDITEV
5. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Z OPPN se na območju načrtujejo ureditve štirih ločenih območij: območje A, območje B in območje C, ki se deli na
podobmočje C1 in podobmočje C2.
(2) Območje A predstavlja severozahodni del ureditvene
enote in je namenjeno gradnji enostanovanjske stavbe v skladu
z izdanim gradbenim dovoljenjem.
(3) Območje B predstavlja območje predvidene nove enostanovanjske pozidave s 15 enostanovanjskimi objekti skupaj
s pripadajočimi nezahtevnimi oziroma manj zahtevnimi objekti
– garažami, s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter z izgradnjo
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
Predvidena je gradnja dveh različnih tipov enostanovanjskih objektov, in sicer B1 in B2, ki ponazarjata maksimalni
gabarit enostanovanjskega objekta:
– tip B1 je maksimalnih gabaritov 15,0 x 10,0 m,
– tip B2 je maksimalnih gabaritov 11,0 x 8,5 m.
Največja dovoljena etažnost objektov je K + P + M, kolenčni zid je lahko visok največ 1,60 m.
Odmik enostanovanjskih objektov od parcelne meje mora
znašati minimalno 4,00 m (merjeno od najbolj izpostavljenega
dela objekta).
Ob stanovanjskih objektih so dopustni tudi garažni objekti.
Predvidena je gradnja dveh različnih tipov garažnih objektov, in
sicer G1 in G2, ki ponazarjata maksimalni gabarit garažnega
objekta:
– tip G1 je maksimalnih gabaritov 6,5 x 6,5 m,
– tip G2 je maksimalnih gabaritov 10,0 x 6,5 m.
Garažni objekti G1 so dopustnih vertikalnih gabaritov
K ali P.
Garažne stavbe morajo biti zgrajene tako, da njihova
uporaba ne škodi zdravju ter hrup in smrad ne motita bivanja,
dela in počitka v okoliških objektih.
Garaže morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite,
prezračevanje mora biti urejeno v skladu z veljavnimi predpisi.
V primeru gradnje garažnega objekta kot manj zahtevnega objekta, mora biti odmik najbolj izpostavljenega dela objekta
od parcelne meje 4,00 m, v primeru gradnje nezahtevnega
objekta do bruto tlorisne površine 40 m2 pa najmanj 1,5 m.
Ograje in gospodarska javna infrastruktura se lahko gradi
do parcelne meje, ob pogoju da se v času gradnje in vzdrževanja ne posega na sosednje zemljišče. V primeru postavitve na
parcelno mejo je treba pridobiti soglasje lastnika sosednjega
zemljišča. Izjema so ograje ob cesti, ki morajo biti od roba
cestne parcele odmaknjene minimalno 1,0 m.
Oporni in podporni zidovi, kot nezahtevni in enostavni
objekti, morajo biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni
najmanj 0,50 m.
Manjši odmiki od zgoraj navedenih odmikov so dovoljeni
brez soglasja lastnikov sosednjih parcel v primeru, ko na mestu
predhodno legalno postavljenega objekta le tega odstranimo in
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ga nadomestimo z novim objektom na isti lokaciji in v enakih
gabaritih. Ta določba ne velja v primeru, kadar je takšen objekt
v varovalnem pasu prometnic.
Minimalen odmik načrtovanih objektov od javne ceste
je določen glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v soglasju z
upravljavci cest oziroma kadar morajo stavbe slediti obstoječi
razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v
naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
(4) Območje C predstavlja območje komunalne infrastrukture.
Podobmočje C1 predstavlja območje infrastrukture, kjer
je predvidena ureditev prometnih površin s podpornimi zidovi.
V prometnih površinah so predvideni komunalni vodi, iz katerih
so predvidene navezave na posamezne objekte.
Podobmočje C2 predstavlja območje pretežno obstoječe
infrastrukture s podpornimi zidovi. V prometnih površinah so
predvideni tudi novi komunalni vodi, iz katerih so predvidene
navezave na posamezne objekte.
(5) Predviden je ekološki otok, ki mora biti oblikovno poenoten na celotnem območju občine in postavljeni na vizualno
neizpostavljena mesta, dostopna vozilom za praznjenje.
6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje OPPN je prostor, ki je na severni strani omejen s severnim robom Tunjiške ceste ter strnjene stanovanjske
pozidave (KA-22), na zahodni strani z gozdnim robom (KE-13),
na jugozahodni strani s kmetijskimi površinami ter razpršeno
gradnjo (KE-13/409), na jugovzhodni strani z varovalnim gozdom (KE-13) ter na vzhodni strani s strnjeno stanovanjsko
pozidavo (KA-24).
(2) Komunalna ureditev je povezana s sosednjimi območji. Območje OPPN se navezuje na kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje v Tunjiški cesti. Načrtovano vodovodno
omrežje se naveže na obstoječi vodovod, za katerega se
predvideva tudi prestavitev ali obnova, ki poteka po vzhodnem
robu območja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
7. člen
(splošna merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko urejanje)
Dovoljeno v vseh območjih urejanja (A, B, C1 in C2):
1. dopustni objekti in naprave:
GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja druge gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena,
– urejanje javnih in drugih zelenih površin,
– ureditev dostopov za funkcionalno ovirane,
– vzdrževanje cestne infrastrukture, vključno z gradnjo
parkirišč.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– majhna stavba (lahko stoji le na funkcionalni parceli
manj zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem),
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lahko stoji le na funkcionalni parceli manj zahtevnega objekta z
gradbenim dovoljenjem),
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– pomožni komunalni objekt.
2. Dopustne gradnje:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali nadzidava obstoječega objekta do največjih
skupnih vertikalnih gabaritov K+P+M in največjih tlorisnih ga-
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baritov do maksimalno dovoljenih velikosti objekta na parceli,
ob upoštevanju tolerance,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
8. člen
(podrobnejša merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko urejanje – območje A)
1. dopustni objekti
MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI:
11100 enostanovanjske stavbe.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– majhna stavba,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– ograja,
– podporni zid,
– samostojno parkirišče.
2. dopustne gradnje
– dozidava ali nadzidava obstoječega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta,
– nova gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta.
3. Merila in pogoji za oblikovanje enostanovanjskih
objektov
(1) Dopustni gabariti:
Višinski gabariti:
– Največja višina: K+ P + M
(2) Razmerje stranic:
– ni predpisano (na območju se že gradi objekt z izdanim
gradbenim dovoljenjem).
(3) Fasade:
– Fasada na objektu mora biti enotno oblikovana (tudi v
primeru morebitnih dozidav ali rekonstrukcij) – na območju se
že gradi objekt z izdanim gradbenim dovoljenjem.
(4) Strehe:
– Streha mora biti enotno oblikovana – sestavljena dvokapnica, ki sledi tlorisu objekta (enak nakon strešin v primeru
dozidave ali rekonstrukcije objekta).
(5) Strehe dozidanega objekta morajo biti oblikovno skladne z obstoječim objektom (enak naklon ali ravna streha). Naklon strehe dozidanega dela lahko odstopa od predpisanega,
v kolikor se izvede naklon enak naklonu strehe na osnovnem
objektu in ima osnovni objekt za takšen naklon pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
(6) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo
presegati slemena streh in morajo biti postavljeni vzporedno
s strešino.
(7) Barve kritin morajo biti temne (sive do antracitno
sive, temno rjave ali opečne barve) in poenotene na celotnem
objektu.
(8) Vsi objekti na parceli enega uporabnika naj bodo oblikovno in barvno usklajeni.
(9) Posebnosti:
Dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni
izzidki) in na strehah objektov niso dovoljeni.
4. Merila in pogoji za oblikovanje pomožnih objektov
k stanovanjski stavbi
(1) Dopustni gabariti
Višinski gabariti:
– Največja višina: P.
(2) Razmerje stranic:
– Minimalno razmerje stranic samostojnega pomožnega
objekta znaša 1:1,3.
(3) Fasade:
– Fasade morajo biti poenotene z osnovnim objektom –
barvno in oblikovno.
(4) Strehe:
– Strehe morajo biti poenotene s streho nad osnovnim
objektom.
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(5) Vsi objekti na parceli enega uporabnika naj bodo oblikovno in barvno usklajeni.
(6) V primeru gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov
kot pomožnih objektov k stanovanjski stavbi je treba upoštevati
naslednje splošne pogoje:
– enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju
in ne smejo imeti lastnih priključkov na gospodarsko javno
infrastrukturo,
– s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora, temveč ga
kvalitetno nadgrajujejo in v prostoru ne izstopajo.
(7) Ograje so lahko visoke največ 1,50 m, razen v križišču,
kjer ograja v območju preglednosti ne sme presegati višine
0,70 m, merjeno od nivelete vozišča. Za postavitev ograj ob
javnih cestah oziroma v varovalnem pasu ceste je treba pridobiti soglasje Občine Kamnik oziroma pristojnega upravljavca,
ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja
preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev. Minimalni odmik ograje od parcele javne ceste znaša 1,00 m.
Na drugih mejah so lahko ograje postavljene na parcelno
mejo, pridobljeno mora biti pisno soglasje lastnika sosednjega
zemljišča.
(8) Med javno cesto ali drugo prometno javno površino
in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma do ograje ali zapornice, ki zapira vozilom pot do parkirnih ali garažnih mest, je
treba zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se lahko
vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(9) Primarno se višinski prehodi na terenu izvedejo s
travnimi brežinami. V primeru zavarovanja brežine je izjemoma
dopustna postavitev podpornega zidu, ki ne sme presegati
višine 1,50 m. Odmik podpornega zidu od parcelne meje mora
biti minimalno 0,50 m, razen v primeru ko je podporni zid postavljen ob javni cesti, kjer mora biti minimalni odmik 1,00 m.
Manjši odmik je dopusten ob izrecnem soglasju upravljalca
ceste. Podporni zid mora biti zazelenjen.
5. Merila in pogoji za oblikovanje zunanjih površin
(1) Faktor zelenih površin (FZP):
0,20
(2) Največja dopustna izraba:
Faktor zazidanosti (FZ):
0,4
Faktor izrabe (FI):
0,8
(3) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba parcele
objekta (FI) večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe parcele,
določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le
rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje
objektov in odstranitev objektov.
9. člen
(podrobnejša merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko urejanje – območje B)
1. dopustni objekti
MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI:
11100 enostanovanjske stavbe,
12420 Garažne stavbe.
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
– majhna stavba,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– ograja,
– podporni zid,
– samostojno parkirišče,
– nadstrešnice,
– garaže.
2. dopustne gradnje
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali nadzidava obstoječega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
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3. Merila in pogoji za oblikovanje objektov tipa B1
in B2
(1) Dopustni gabariti
Višinski gabariti:
– Največja višina: K+P+M, kolenčni zid je lahko maksimalne višine 1,60 m.
Tlorisni gabarit:
– Maksimalne dimenzije objekta tipa B1 so 15,00 x 10,00 m,
– Maksimalne dimenzije objekta tipa B2 so 11,00 x 8,50 m.
(2) Razmerje stranic:
– Minimalno razmerje stranic osnovnega objekta znaša
1:1,3.
(3) Fasade:
– Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv ter barve v
spektru različnih zemeljskih tonov.
(4) Strehe:
– Simetrične dvokapnice z naklonom od 35 do 40 stopinj.
Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta.
(5) Strehe dozidanega objekta morajo biti oblikovno skladne z obstoječim objektom (enak naklon kot osnovni objekt).
(6) Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s strešnimi okni in trapeznimi frčadami, ki ne smejo biti višje od slemena
osnovne strehe.
(7) Frčade so dovoljene ter so razporejene tako, da so
kompozicijsko usklajene z odprtinami na fasadi. Dolžina frčade
oziroma odprtine na strehi ne sme presegati 1/3 dolžine strehe
v horizontalni smeri.
(8) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo
presegati slemena streh in morajo biti postavljeni vzporedno
s strešino.
4. Merila in pogoji za oblikovanje objektov tipa G1
in G2
(1) Dopustni gabariti
Višinski gabariti:
– Največja višina objekta tipa G1: K ali P.
– Največja višina objekta tipa G2: K ali P.
– Gradnja kleti je dopustna v primeru nagnjenega terena,
kjer je kletna etaža iz ene strani v celoti zasuta.
Tlorisni gabarit:
– Maksimalne dimenzije objekta tipa G1 so 6,50 x 6,50 m,
– Maksimalne dimenzije objekta tipa G2 so 10,00 x 6,50 m.
(2) Razmerje stranic:
– Ni predpisano.
(3) Fasade:
– Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv ter barve v
spektru različnih zemeljskih tonov. Barvno in oblikovno morajo
biti fasade usklajene z osnovnim objektom.
(4) Strehe se izvedejo kot ravne strehe s strešnim vencem.
5. Merila in pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Fasade:
– Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv ter barve v
spektru različnih zemeljskih tonov. Barvno in oblikovno morajo
biti fasade usklajene z osnovnim objektom.
(2) Strehe se praviloma izvedejo kot ravne strehe s strešnim vencem. V primeru izvedbe dvokapnice mora biti oblikovanje in barva poenotena s stanovanjsko stavbo.
(3) Ograje so lahko visoke največ 1,50 m, razen v križišču,
kjer ograja v območju preglednosti ne sme presegati višine
0,70 m, merjeno od nivelete vozišča. Za postavitev ograj ob
javnih cestah oziroma v varovalnem pasu ceste je treba pridobiti soglasje Občine Kamnik oziroma pristojnega upravljavca, ki
določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev. Minimalni
odmik ograje od parcele javne ceste znaša 1,00 m. Na drugih
mejah so lahko ograje postavljene na parcelno mejo, pridobljeno
mora biti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
(4) Med javno cesto ali drugo prometno javno površino
in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma do ograje ali zapornice, ki zapira vozilom pot do parkirnih ali garažnih mest, je
treba zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se lahko
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vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(5) Primarno se višinski prehodi na terenu izvedejo s
travnimi brežinami. V primeru zavarovanja brežine je izjemoma
dopustna postavitev podpornega zidu, ki ne sme presegati
višine 1,50 m. Odmik podpornega zidu od parcelne meje mora
biti minimalno 0,50 m, razen v primeru ko je podporni zid postavljen ob javni cesti, kjer mora biti minimalni odmik 1,00 m (merjeno od roba vozišča). Manjši odmik je dopusten ob izrecnem
soglasju upravljalca ceste. Podporni zid mora btii zazelenjen.
Ob cesti A je dopustna postavitev podpornih zidov na
parcelno mejo, saj je s parcelacijo že zagotovljen ustrezen
odmik od vozišča.
(6) Parkirni prostori morajo biti ustrezno tlakovani in morajo imeti urejeno odvodnjavanje. Meteorna voda ne sme biti
speljana na javno cesto, ampak jo mora lastnik zemljišča zajeti
in odvajati v ponikovalnico.
6. Merila in pogoji za oblikovanje zunanjih površin
(1) Faktor zelenih površin (FZP):
0,20
(2) Največja dopustna izraba:
Faktor zazidanosti (FZ):
0,4
Faktor izrabe (FI):
0,8.
10. člen
(podrobnejša merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko urejanje – območje C1 in C2)
1. dopustni objekti
MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI:
211 Ceste
222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in
lokalna komunikacijska omrežja
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– samostojno parkirišče,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– pomožni komunalni objekt.
2. dopustne gradnje
– gradnja novega objekta ali infrastrukturnega voda,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
3. Merila in pogoji za oblikovanje objektov
(1) Ograje so lahko visoke največ 1,50 m, razen v križišču,
kjer ograja v območju preglednosti ne sme presegati višine
0,70 m, merjeno od nivelete vozišča. Za postavitev ograj ob
javnih cestah oziroma v varovalnem pasu ceste je treba pridobiti soglasje Občine Kamnik oziroma pristojnega upravljavca,
ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja
preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev. Minimalni odmik ograje od parcele javne ceste znaša 1,00 m.
Na drugih mejah so lahko ograje postavljene na parcelno
mejo, pridobljeno mora biti pisno soglasje lastnika sosednjega
zemljišča.
(2) Primarno se višinski prehodi na terenu izvedejo s
travnimi brežinami. V primeru zavarovanja brežine je izjemoma
dopustna postavitev podpornega zidu, ki ne sme presegati
višine 1,50 m. Odmik podpornega zidu od parcelne meje mora
biti minimalno 0,50 m, razen v primeru ko je podporni zid postavljen ob javni cesti, kjer mora biti minimalni odmik 1,00 m.
Manjši odmik je dopusten ob izrecnem soglasju upravljalca
ceste. Podporni zid mora biti zazelenjen.
(3) Parkirni prostori morajo biti ustrezno tlakovani in morajo imeti urejeno odvodnjavanje. Meteorna voda ne sme biti
speljana na javno cesto, ampak jo mora lastnik zemljišča zajeti
in odvajati v ponikovalnico.
(4) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov kot
pomožnih objektov v javni rabi mora biti enotno po celotni
občini.
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(5) Meteorna voda iz javnih parkirnih prostorov se lahko
spelje v meteorno kanalizacijo.
4. Merila in pogoji za oblikovanje zunanjih površin
Pomožni objekti v javni rabi morajo biti oblikovno skladni
z obstoječo kvalitetno urbano opremo.
11. člen
(parcelacija)
Prikaz parcelacije je razviden na risbi "Načrt parcelacije"
in obsega parcele S1 do S15, namenjene gradnji enostanovanjskih objektov, ter parcele namenjene gradnji komunalne opreme območja (cesta, parkirne površine, kanalizacija,
voda ...). Parcela z oznako S16 se lahko kot funkcionalno
zemljišče priključi sosednjim parcelam.
12. člen
(lega objektov in gradbene meje)
(1) Gradbena linija je določene za gradnjo v območju B.
Objekti morajo biti s fasado postavljeni na gradbeno linijo. Preko gradbene linije lahko segajo balkoni in napušči.
(2) Balkoni so lahko največje globine 1,50 m, merjeno od
zaključnega sloja fasade do roba zaključnega tlaka na balkonu.
Napušči strehe lahko s konstrukcijskimi elementi preko roba
fasade segajo največ 0,80 m.
V. POGOJI ZA PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO
13. člen
(splošni pogoji)
(1) Primarne peš površine, parkirni prostori ter pločnik za
pešce morajo biti urejeni tako, da so dostopni tudi funkcionalno
oviranim osebam. Površine za pešce naj se uredijo v ravnini
vozišča. Od vozišča morajo biti ločene z ločilno črto z zvočnim
in vibracijskim učinkom. Prometne površine morajo biti ustrezno označene v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Vsa gospodarska javna infrastruktura mora biti zgrajena v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V varovalnih pasovih posameznih komunalnih vodov
je dopustna gradnja s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.
(4) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi
posegi v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture se
lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.
14. člen
(prometna ureditev)
(1) Za potrebe nove soseske se izvede nov cestni priključek na obstoječo Tunjiško cesto, na severni strani območja B.
Cesta na robu med območjema A in B, ki se tudi priključuje
preko obstoječega cestnega priključka na obstoječo Tunjiško
cesto, se na južni strani zaključi z obračališčem ter iztekom
na zasebno zemljišče, preko katerega se lahko nadaljuje kot
zasebna pot, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Vzporedno s Tunjiško cesto se izvedeta dve slepi cesti
za dostop do vseh predvidenih objektov. Cesti se zaključita z
obračališčem.
(3) Predviden je tudi hodnik za pešce (pločnik), ki poteka
ob novi cesti v smeri od severa proti jugu na vzhodni strani
ceste.
(4) Predvidena so tudi dodatna parkirna mesta za obiskovalce območja. Vsa parkirna mesta za obiskovalce so predvidena v območjih C1 in C2.
(5) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne
ovirajo prometa. Projektirajo se na podlagi projektnih pogojev
in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja
javno cesto. Priključki morajo biti urejeni v skladu z veljavno
zakonodajo.
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(6) Na obstoječo Tunjiško cesto se območje urejanja (več
objektov) priključuje s skupnim priključkom. Med območjema
A in B je priključek na obstoječo Tunjiško cesto obstoječ. Priključek je treba urediti tako, da bo ustrezal veljavni zakonodaji.
(7) Novo načrtovana dovozna cesta znotraj območja B
mora biti široka najmanj 5,50 m in projektirana na 10 t osne
obremenitve. Opremljena mora biti s cestnimi robniki in vsaj
enostranskm hodnikom za pešce, širine minimalno 1,50 m.
Cesta mora biti opremljena z javno razsvetljavo.
(8) Novo načrtovani cesti znotraj območja B, ki potekata
vzporedno s Tunjiško cesto, morata biti minimalne širine 5,00 m
in morata biti opremljeni z javno razsvetljavo. Cesta mora biti
dimenzionirana na 10 t osne obremenitve.
(9) Dovozna cesta na zahodnem delu območja (med območjema A in B) mora biti minimalne širine 5,00 m. Opremljena
mora biti s cestnimi robniki in z javno razsvetljavo.
(10) Na območju urejanja mora biti zagotovljenih najmanj
7 javnih parkirnih mest za potrebe obiskovalcev.
(11) V varovalnih pasovih cest (obstoječih in novo predvidenih), določenih z zakoni in drugimi predpisi, je na stavbnih
zemljiščih dovoljena gradnja, dozidava, nadzidava, sprememba
namembnosti in ureditve zelenih površin le s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja javno cesto.
(12) Površine za pešce morajo biti projektirane tako, da je
omogčena uporaba funkcionalno oviranim osebam.
(13) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti
izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Projektirajo se na podlagi projektnih
pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki
upravlja javno cesto.
(14) Cesta B se zaradi slepega kraka zaključi z obračališčem. Cesta A na južni strani nima predvidenega obračališča,
ampak se nadaljuje kot zasebna pot, v skladu z veljavnimi
predpisi.
(15) V projektni dokumentaciji za gradnjo manj zahtevnih
objektov v območju B mora biti prikazana možnost obračanja
vozil na lastnem zemljišču. Prikazana mora biti tudi preglednost
(preglednostni trikoniki) ob izvozu iz parcele. Zaradi izpolnjevanja navedenih določil, lahko oblikovanje in tlakovanje manipulativnih površin odstopa od predlaganih v grafičnem prikazu.
15. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Območje OPPN se oskrbi z javnim vodovodom. Oskrba s pitno in požarno vodo se bo zagotavljala s priključitvijo
na obstoječe vodovodno omrežje, in sicer tako, da se ne tvori
mrtvih krakov vodovoda.
(2) Vodovodno omrežje se projektira znotraj območja
nove soseske tako, da poteka v cestnih površinah in v infrastrukturnem komunalnem pasu ter se navezuje na obstoječe
vodovodno omrežje izven območja OPPN. Razpored vseh
komunalnih vodov z odmiki je razviden iz risbe »Prikaz ureditev
glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro« in je skladen z veljavno zakonodajo. Trase komunalnih vodov se lahko uskladijo
in prilagodi v projektni dokumentaciji za izvedbo komunalne
infrastrukture območja.
(3) Pri dimenzioniranju cevovodov za oskrbo z vodo se
predvidi tudi hidrantno omrežje. Vodovod mora biti ustrezno
opremljen. Vgradijo se nadzemni hidranti.
(4) Priključki posameznih stanovanjskih objektov se izvedejo preko vodomernih jaškov, ki naj bodo praviloma na javnih
površinah.
(5) Objekti morajo biti od novo predvidenega javnega vodovoda praviloma oddaljeni najmanj 3,00 m, ograje in drevesa
2,00 m, oporni zidovi in druge arhitektonske ovire pa najmanj
1,00 m. V primeru manjših odmikov od predpisanih, mora z
njimi soglašati upravljavec vodovoda.
(6) Pred začetkom del je obvezna zakoličba obstoječega
vodovodnega omrežja.

Št.

33 / 18. 5. 2018 /

Stran

4979

(7) Za priključitev na vodovod morajo uporabniki pridobiti
soglasje upravljavca vodovoda.
(8) Predvideni stanovanjski objekti na območju OPPN se
morajo oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema št. 1578-KAMNIK-Drenažno zajetje Iverje.
(9) Na vzhodnem delu območja, oziroma vzporedno z
vzhodno mejo območja poteka obstoječi vodovod PE DN 90,
ki se mora na območju urejanja obnoviti in dograditi tako, da
bo lahko 15 enostanovanjskih objektov, ki so predvideni na
območju B priključenih na javni vodovod. Vsak objekt mora
imeti svoj priključek na sekundarni vodovod.
(10) Izdelati se mora IDZ dokumentacija in v nadaljevanju
tudi PGD in PZI dokumentacija obnove vodovoda, izgradnja
sekundarnega vodovoda in hišnih priključkov. Pri projektiranju
je treba upoštevati veljavno zakonodajo.
(11) Za obnovo obstoječega vodovoda se mora predvideti
ustrezno dimenzionirane cevi z ustreznim spojem.
(12) Dimenzijo in material sekundarnega voda določi projektant v PGD dokumentaciji, ki ga potrdi upravljalec vodovoda.
Sekundarni vod mora biti na koncu opremljen z nadzemnim
hidrantom.
(13) Vodovod mora biti opremljen s sektorskimi zasuni,
zračniki, blatniki ter z nadzemnimi hidranti.
(14) Na vodovodnem omrežju je treba zgraditi hidrantno
omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo.
(15) Obnova vodovoda, izgradnja novega voda in hišni
priključki na parcelo se mora zgraditi pred gradnjo objektov.
(16) Vodovod se mora zgraditi v cestnem svetu tako, da
bo možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega sveta lahko
poteka vodovodno omrežje samo iz tehničnih razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen dostop za
mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov
in naprav.
(17) Za vse obstoječe in predvidene vodovodne objekte in
naprave izven javnih površin (ceste, pločniki) je treba že v fazi
določitve gradbenih parcel urediti služnostno pravico za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vodovoda v
korist vzdrževalca javnega vodovodnega sistema.
(18) Lokacija vodomernega jaška mora biti pred objektom
in zagotoviti:
– daljinsko radijsko odčitavanje vodomera,
– urejen stalen dostop za potrebe kontrole in vzdrževanja
delavcev upravljalca in uporabnikov,
– urejen prazen tok s priključkom na meteorno kanalizacijo za potrebe vzdrževanja in varnosti pred izlitjem vode.
(19) Globina vodovoda – teme cevi mora biti 1,20 m pod
urejenim terenom. Dno jarka mora biti pred polaganjem cevi
pripravljeno s posteljico iz peska granulacije 0–3 mm v debelini
10 cm.
(20) Vodovod mora biti v zaščitni cevi povsod kjer je
potrebno prestreči mehanske obremenitve in kjer teren ne
dopušča enakega pogrezanja cevi.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter odvajanju padavinske vode s streh in utrjenih površin.
(2) Znotraj območja B se izvedejo priklopi na novo predvideno kanalizacijsko omrežje znotraj območja urejanja po
pogojih upravljalca javne kanalizacije. Na javno kanalizacijsko
omrežje se novo predvideno kanalizacijsko omrežje priključi
v območju Tunjiške ceste v obstoječem jašku na SV strani
območja.
(3) Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
(4) Za priključitev na kanalizacijsko omrežje morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljalca omrežja.
(5) V sklopu nove ceste se izvede tudi odvajanje meteorne vode iz cestišča preko cestnih požiralnikov. Meteorna voda
z nove ceste se preko nove meteorne kanalizacije območja
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spelje v obstoječo meteorno kanalizacijo na Tunjiški cesti, na
SV delu območja ali se ponika.
(6) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest
ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(7) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri
izvajalcu javne službe.
(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim
večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin, vse v skladu s področno zakonodajo. Na območjih, kjer
ponikanje zaradi sestave tal ni možno (kar je treba ustrezno
utemeljiti v projektni dokumentaciji), se padavinska voda odvaja v meteorno kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega
upravljavca kanalizacijskega sistema.
(9) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih
površin ni dopustno usmeriti na javne površine ali v naprave za
odvajanje javnih površin.
(10) V sklopu priprave dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture je treba preveriti kapaciteto obstoječe
meteorne kanalizacije. Upravljalec meteorne kanalizacije da
podatek o polnosti cevi, na podlagi katerega se izvede preveritev možnosti priklopa. V primeru, da obstoječa meteorna
kanalizacija ne zadošča za dodatno obremenitev, je treba odvodnjavanje javnih prometnih površin v območju urejanja reševati
znotraj območja urejanja.
(11) Stanovanjski objekti morajo biti od kanalizacije oddaljeni najmanj 3,00 m. V pasu do 5,00 m od osi kanalizacije je
prepovedana zasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo koreninski
sistem v širino in v globino. V primeru manjših odmikov od
predpisanih, je treba pridobiti soglasje upravljavca kanalizacijskega omrežja.
(12) Predvideti in urediti se mora ločeno odvajanje odpadnih komunalnih vod iz objektov in padavinske vode iz strehe
objektov, utrjenih površin, dovozne ceste in parkirišč.
(13) Predvidi naj se izgradnja sekundarnega voda preko
katerega se bo odvajala komunalna odpadna voda iz vseh
15 predvidenih stanovanjskih objektov. Izdelati je treba IDZ,
PGD in PZI dokumentacijo za izvedbo kanala za odvajanje
odpadnih voda.
(14) Za padavinsko vodo iz streh, parkirišč, cest in drugih
utrjenih površin se mora predvideti za vsako stanovanjsko
hišo na svoji parceli koncept zadrževanja meteornih vod na
površini, jih shraniti v začasnih zadrževalnikih in očiščene ponikati, oziroma porabiti za »zeleno vodo«. Pred projektiranjem
ponikovainice se mora preveriti propustnost terena.
(15) Prečkanje komunalnih vodov nad kanalizacijo mora
biti izvedeno tako, da je dno zaščitne cevi minimalno 0,50 m
nad temenom kanalizacijske cevi. Če je križanje pod kanalizacijo mora biti teme zaščitne cevi pod kanalizacijo minimalno
0,50 m.
(16) Pri vzporednem poteku mora biti kanalizacija od ostalih komunalnih vodov oddaljena najmanj 1,20 m osno.
(17) Izgradnja sekundarnega voda in hišni priključki na
parcelo se morajo izvesti pred gradnjo stavb.
(18) Javna kanalizacija se mora zgraditi v cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja, izven cestnega
sveta lahko poteka kanalizacijsko omrežje samo iz tehničnih
razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen
dostop za mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja
kanalizacijskega sistema.
(19) Za vse predvidene kanalizacijske objekte in naprave
izven javnih površin (ceste, pločniki) je treba že v fazi določitve
gradbene parcele urediti služnostno pravico za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora kanalizacije v korist
vzdrževalca javnega kanalizacijskega sistema.
(20) Kanalizacijske cevi in jaški morajo biti iz vodotesnega
materiala.
(21) Predvidi naj se ustrezna dimenzija revizijskih jaškov
na sekundarnem vodu. Minimalna dimenzija jaškov je lahko
DN 100.
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(22) Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60x60 ali DN 60.
(23) Nosilnost pokrova na jaških zgrajenih na voznih površinah mora biti najmanj 40 t, na zelenicah in zelenih površinah
pa najmanj 5 t.
(24) Revizijski jaški morajo biti po dokončni ureditvi terena
vidni in stalno dostopni.
17. člen
(raba energije, ogrevanje)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije
ter uporabo obnovljivih virov energije, skladno z lokalnim energetskim konceptom Občine Kamnik in veljavno zakonodajo.
(2) Pri gradnji novih stavb je treba upoštevati zakonodajo
iz področja učinkovite rabe energije ter stavbe priključiti na
ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in
energijsko učinkovito gradnjo.
18. člen
(električno omrežje)
(1) Preko območja OPPN poteka obstoječe elektrodistribucijsko zračno omrežje SN vod 20 kV in NN nadzemni vodi, ki
se bodo odstranili ter izvedli v zemeljskem vodu. Izvedla se bo
zemeljska kanalizacija električnih vodov SN in NN. Na JV delu
območja se obstoječi nadzemni drog nadomestil z AB, na njem
se izvede priklop na obstoječe omrežje. Od tu poteka SN in NN
elektrodistribucijsko omrežje naprej v površini nove ceste po
celotnem območju OPPN. V sklopu posodobitve električnega
omrežja se izvede nova transformatorska postaja na SZ delu
območja. Lokacija nove transformatorske postaje je prikazana
v grafičnem delu OPPN na karti »Prikaz ureditev glede poteka
omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.«
(2) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti
z uporabo sodobnih tehnologij ter tako:
– da so vplivi na okolje minimalni,
– da objekt zavzema čim manj površine,
– da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede
v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,
– da so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene
pred nepooblaščenim dostopom in
– da se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi
kabli.
(3) Transformatorske postaje so praviloma prostostoječi
objekti pravokotnega tlorisa, kjer so potrebne manjše moči
pa tudi na betonskem oziroma lesenem drogu. Prostostoječe
transformatorske postaje morajo biti čim manjše, oblikovane
kot tipski objekti.
(4) Za gradnjo objektov v varovalnih pasovih prenosnih
in distribucijskih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje
izvajalca gospodarske javne službe oziroma pristojnega nosilca
javnih pooblastil.
(5) Indivudualni stanovanjski objekti nove soseske se na
novo NN električno omrežje priključijo s hišnim priključkom ter
NN merilnim mestom na parapetnem zidu, postavljenih praviloma izven ali na meji parcele uporabnika.
(6) Za priključitev na elektroenergetsko omrežje morajo
uporabniki pridobiti soglasje upravljavca.
(7) Elektroenergetsko omrežje mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji.
(8) V sklopu ureditve komunalne infrastrukture je treba
obstoječi 20 kV daljnovod na ureditvenem območju pokabliti.
Obstoječa oporišča je treba zamenjati z betonskimi drogovi
ustrezne višine in natezne trdnosti ter jim dodati ločilna stikala
glede na število kabelskih odcepov.
(9) Na območju se nahajajo tudi obstoječi zračni in zemeljski nizkonapetostni vodi, ki jih je treba v sklopu ureditve
komunalne opreme prestaviti oziroma izvesti na novo v zemeljski izvedbi.
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(10) Vso elektroenergetsko infrastrukturo je treba projektno obdelati v skladu z veljavnimi tipizacijami distribucijskih
podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi in pridobiti
soglasje upravljavca.
(11) Pred začetkom del je treba zagotoviti zakoličbo obstoječih vodov in nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca
elektroenergetskega omrežja.
(12) V kolikor izvajalec ali investitor v času gradnje naleti
na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in obvestiti lastnika elektroenergetskih naprav.
(13) Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje predmetnih objektov.
19. člen
(javna razsvetljava)
(1) V sklopu opremljanja nove soseske z gospodarsko infrastrukturo v skupnem koridorju se fazno predvidi tudi omrežje
razsvetljave z razmestitvijo cestnih svetilk. Trasa razsvetljave
poteka ob novi cesti v bankini ali pa v skupnem koridorju z
ostalimi vodi komunalne infrastrukture. Medsebojni odmik cestnih svetilk znaša cca 40,00 m in mora biti ustrezno definiran v
projektni dokumentaciji. V sklopu prve faze izvedbe komunalne
infrastrukture se izvede vsaj kanalizacija, v nadaljevanju pa se
izvede tudi ostala oprema javne razsvetljave.
(2) Pri postavitvi cestnih svetilk je treba upoštevati predpise glede preprečevanja svetlobnega onesnaženja ter zmanjševanja porabe električne energije.
(3) Vse javne prometne površine morajo biti opremljene
z javno razsvetljavo tako, da bo zagotovljen ob zmanjšani
naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa.
Dovozna cesta, ki je predvidena na južnem delo območja mora
biti opremljena z javno razsvetljavo. Za dograditev omrežja
javne razsvetljave se mora izdelati PGD in PZI načrt v sklopu
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremo območja.
(4) Vsi objekti imajo lahko zunanjo razsvetljavo objekta in
parkirišča internega značaja.
(5) Upoštevani morajo biti vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih
komunalnih vodov.
(6) Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih
ceveh.
(7) Drogovi morajo biti locirani od roba asfaltnega vozišča
ceste oddaljeni najmanj 1,00 m.
(8) Zunanja ureditev mora biti urejena tako, da bo dostop
do drogov javne razsvetljave neoviran in bo mogoč v primeru
okvare ali drugih vzdrževalnih del ob vsakem času za komunalna vozila.
(9) Vsa instalacijska dela na omrežju javne razsvetljave
lahko izvaja samo vzdrževalec javne razsvetljave.
20. člen
(kabelsko komunkacijski sistem)
(1) Po območju potekajo vodi obstoječega kabelskega
omrežja, ki ga je pred začetkom gradnje treba prestaviti oziroma ustrezno zaščititi.
(2) Za potrebe napajanja objektov in prestavitve obstoječega omrežja se lahko izvede kabelska kanalizacija iz PVC cevi
z jaški, ki omogočajo naknadno izvedbo kabelskega omrežja.
21. člen
(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) V sklopu nove soseske se predvidi postavitev ekološkega otoka na utrjeni površini poleg zahodnega uvoza na
območje ureditve.
(2) Zbirno mesto za posamezen objekt enostanovanjske
gradnje za komunalne odpadke je pri novogradnjah lahko v
objektu ali na parceli objekta. Locirano naj bo na utrjeni površini
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in naj se ustrezno zastre z zelenjem ali primerno ograjo. Zbirno
mesto je lahko tudi odjemno mesto.
(3) Vsi objekti morajo imeti urejen prostor za zbiranje in
oddajanje odpadkov. Vsi prostori za oddajanje odpadkov morajo imeti zagotovljen ustrezen dostop s komunalnimi vozili in
ne smejo ovirati preglednosti, kar se definira v projektni dokumentciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevne
objekte. V sklopu območja je predviden ekološki otok za ločeno
zbiranje odpadkov.
VI. USMERITVE GLEDE OHRANJANJA OKOLJA
IN NARAVE
22. člen
(varstvo okolja)
Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave v
obstoječih objektih ter druge prostorske ureditve so dopustne, če
ne povzročajo večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
23. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je
treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za ogrevanje objektov se primarno uporabljajo obnovljivi viri energije.
24. člen
(varstvo voda)
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati področno zakonodajo.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem območju. V neposredni bližini ni vodotokov, območje ni poplavno
ogroženo.
25. člen
(varstvo narave)
(1) Teden dni pred začetkom pripravljalnih del oziroma
pred začetkom izkopov, mora izvajjalec del ali investitor posega
o tem obvestiti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj.
(2) V primeru, da investitor ali izvajalec gradbenih del med
izvajanjem del najde minerale ali fosile, mora dela začasno
ustaviti, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.
(3) Organizacija, pristojna za varstvo narave, mora v zakonsko predpisanem roku po prejemu obvestila izdati varstvene usmeritve za nadaljnja ravnanja. V primeru, da varstvene
usmeritve v predpisanem roku niso podane, se šteje, da varstvene usmeritve niso potrebne.
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) V grafičnem delu so prikazane enote kulturne dediščine, ki se nahajajo v neposredni bližini območja OPPN oziroma
v območju OPPN. Na SZ delu se nahaja enota dediščine Kamnik – znamenje ob cesti proti Tunjicam EŠD 12532.
(2) Infrastrukturne ureditve naj čim manj posegajo v območja ureditev enot kulturne dediščine. V primeru poseganj
v območja kulturne dediščine je treba obvezno pridobiti kulturovarstvene pogoje in kulturovarstveno soglasje v skladu z
veljavno zakonodajo.
(3) V okviru urejanja gospodarske javne infrastrukture je
treba območje dediščine ohranjati in mu zagotavljati primeren
prostor za ureditev njegove okolice.
(4) Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba Zavodu za
varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč,
kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega
nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča ali izvajalec del naj o di-
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namiki gradbenih del obvesti pristojno območno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 delovnih dni
pred začetkom zemeljskih del.
VII. USMERITVE GLEDE VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako,
da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter
zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila
v primeru naravne ali druge nesreče.
28. člen
(območje potresne ogroženosti)
(1) Objekti morajo biti protipotresno grajeni, v skladu z veljavno zakonodajo. Pri projektiranju je treba upoštevati projektni
pospešek tal v 0,225 g in projektno dokumentacijo pripraviti v
skladu z veljavno zakonodajo, ki upošteva pravila evrokodov.
(2) Gradnja zaklonišč na območju OPPN ni predvidena.
(3) Na obravnvanem območju ni predvidena gradnja
objektov, pri katerih bi lahko prišlo do razlitja nevarnih snovi.
29. člen
(območje erozijske ogroženosti)
Po opozorilni karti erozije območje ni erozijsko ogroženo.
30. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V sklopu gradnje vodovodnega omrežja se izvedejo
tudi hidranti za zagotavljanje požarne varnosti nove soseske.
(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo
varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:
– odmike med objekti oziroma uporabo ustreznih materialov, predpisanih z zasnovo požarne varnosti,
– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska
vozila in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) 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.
VIII. USMERITVE GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA
31. člen
(arhitektonske ovire)
Vse nove ceste ter hodnik za pešce (pločnik) se izvede
tako, da bo zagotovljen dostop, vstop in uporaba funkcionalno
oviranim osebam.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Obravnavano območje sodi v III. stopnjo varstva pred
hrupom.
(2) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja varstva pred hrupom so določene s predpisom,
ki ureja hrup v okolju.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
33. člen
(faznost izvajanja OPPN)
(1) Prvo fazo predstavlja izgradnja komunalne infrastrukture (z morebitnimi rekonstrukcijami, prestavitvami in obnovami
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obstoječe infrastrukture) s cesto, parkirnimi prostori, hodnikom
za pešce, obračališči ter ekološkim otokom. Prva faza se lahko
izvede v dveh delih, od katerih vsak del predstavlja zaključeno
celoto:
– v prvem delu prve faze se izvede vodovod, meteorna
kanalizacija, fekalna kanalizacija, telekomunikacijsko in elektro energetsko omrežje s kanalizacijo za javno razsvetljavo,
– v drugem delu prve faze se izvede asfaltiranje in
oprema javne razsvetljave.
(2) V drugi fazi se izvedejo posamezni enostanovanjski objekti v območju B, gradnja je lahko časovno ločena
in fazno neodvisna. Zaključeno fazo pomeni gradnja individualnega enostanovanjskega objekta z vso pripadajočo
zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo, ki je potrebna za funkcioniranje tega objekta.
(3) V primeru, da bo sklenjena pogodba o opremljanju,
faznost izvajanja del v prvem in drugem odstavku 33. člena
ni zavezujoča in se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
34. člen
(odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od
tehničnih rešitev, določenih s to ureditvijo, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geomehanskih
in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in
oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Maksimalni tlorisni gabarit stanovanjskih in garažnih
objektov lahko predpisane maksimalne tlorisne gabarite presega za največ 1,00 m, pri čemer fasada objekta ne sme
segati preko gradbene linije. Dopustno je odstopanje kote
pritličja objektov do ±1,00 m. Maksimalna višina objektov
B1 in B2, merjeno od gotovega tlaka pritličja do slemena
lahko znaša 9,50 m. Omejeno je odstopanje od maksimalne višine objekta navzgor do +0,50 m. Izzidki na fasadah
objektov lahko segajo preko gradbene linije, vendar ne več
kot 2,00 m. Maksimalna višina objektov G1 in G2, merjeno
od gotovega tlaka pritličja do vrha strešnega venca lahko
znaša 3,50 m. Omejeno je odstopanje od maksimalne višine
objekta navzgor do +0,50 m.
(2) Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor
in varovanje okolja.
(3) Pri prometni ureditvi so možna odstopanja na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo
vsebinskega koncepta OPPN.
(4) Pri komunalnem in energetskem urejanju prostora
so možna odstopanja tras posameznih vodov in komunalne
opreme na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve
ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN pod pogojem,
da so spremembe ureditve v soglasju z njihovimi upravljalci.
Izven območja OPPN in v območjih priklopov na obstoječo
infrastrukturo, so dopustna odstopanja do ±5,00 m. Dovoljena
lokacijska odstopanja infrastrukturnih vodov znotraj območja
OPPN so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev. Poleg
tega morajo biti pridobljena soglasja s strani upravljalca in
vzdrževalca infrastrukturnih vodov in naprav.
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XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV NEPREMIČNIN
PRI IZGRADNJI KOMUNALNE OPREME
NA OBMOČJU OPPN
35. člen
(gradnja komunalne opreme)
(1) Gradnjo komunalne opreme v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja občina.
(2) Stroški izgradnje nove opreme, ki odpadejo na posameznega investitorja, bodo določeni v skladu z veljavno
zakonodajo.
36. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Pri izvedbi posameznih sklopov objektov imajo za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej
investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjami morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradenj ni poslabšana in da ne prihaja do
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;
– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela;
– vse stroške načrtov (IDZ, PGD, PZ) in izvedbe komunalne opreme območja nosi naročnik OPPN za območje KA-23
Kamnik - Poljane;
– za vse novozgrajene komunalne vode mora investitor
po končanih delih izdelati vso dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi in prenesti v upravljanje vzdrževalcu posamezne
komunalne opreme. Za prenos mora biti urejena vsa potrebna dokumentacija, podatki o vrednosti del, dokumentacija o
ureditvi premoženjsko-pravnih zadev, garancije in izpolnitev
obveznosti po veljavnih predpisih.
XII. PARCELACIJA
37. člen
(parcelacija)
Predlog parcelacije je izdelan v GK koordinatnem sistemu. Grafični prikaz je na listu 8 »Načrt parcelacije« iz katerega
so razvidne mejne točke parcel.
XIII. KONČNE DOLOČBE
38. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled javnosti
na sedežu Občine Kamnik, na Upravni enoti Kamnik ter na
spletnih straneh Občine Kamnik.
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2016-5/1
Kamnik, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
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Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva 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 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 24. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14,
13/16, 83/16 in 26/17), (v nadaljevanju pravilnik), se doda nov
zadnji odstavek 22.a člena, ki se glasi:
»Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 EUR
na posamično vlogo za subvencijo najemnine na leto.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-3/2017
Kamnik, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1590.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kamnik

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17), 34. člena Zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07
– odl. US in 23/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na
24. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kamnik
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Kamnik se imenujejo:
– predsednik:
Janez ROZMAN
– namestnik predsednika:
mag. Dušan ŽUMER
– članica:
Špela PAPEŽ ZAMLJEN
– namestnica članice:
Karmen BALANTIČ
– član:
Domen GRUDEN
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KOMEN

– namestnik člana:
Gašper MALEŠ

1592.

– članica:
Mateja GRADIŠEK
– namestnica članice:
Ema SUŠNIK
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Kamnik je Glavni
trg 24, Kamnik.
3. člen
Mandat Občinske volilne komisije Občine Kamnik traja
4 leta in prične teči 7. 6. 2018.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2014
Kamnik, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1591.
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Merila za določitev višine nadomestila za člane
volilnih organov Občine Kamnik

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet
Občine Kamnik na 24. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS,
št. 80/09, 39/14 in 39/16) in 4. člena Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja, kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 17/18) objavljam

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na področju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne
1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči posredovala Evropski Komisiji
povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni
v Prilogi II. Evropska Komisija je dne 10. aprila 2018 potrdila
prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema pomoči »Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020,
se vodi pod identifikacijsko številko: SA.50756(2018/XA).
Št. 441-03/2015-28
Komen, dne 8. maja 2018
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

MERILA
za določitev višine nadomestila za člane volilnih
organov Občine Kamnik
1. člen
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane
volilnih organov Občine Kamnik za volitve v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kamnik.
2. člen
Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu
volitev, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve (celotno
območje občine, posamezna volilna enota ali del volilne enote),
– število volišč, potrebnih za izvedbo volitev,
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo.
3. člen
Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena pripada članom
Občinske volilne komisije (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom), zaradi dela v volilnih organih, enkratno
nadomestilo v znesku med 80 % do 100 % nadomestila, ki bi
ga dobili v primeru splošnih volitev, in je določen z zakonom, ki
ureja lokalne volitve.
4. člen
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2018-4/1
Kamnik, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči
z identifikacijsko številko sheme pomoči

KOPER
1593.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Koper

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

RAZGLAŠAM
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Koper
Št. 007-2/2018
Koper, dne 20. aprila 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
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– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 27.
in 171. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06
in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2018 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Koper
1. člen
Besedilo 4. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež občine je: Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi
10, Koper – Capodistria.
Občina ima žig okrogle oziroma ovalne oblike, v katerem
je v sredini grb občine, v zunanjem krogu pa izpisano ime:
»Mestna občina Koper – Comune città di Capodistria«.
V žigu ovalne oblike je v notranjem krogu izpisan naziv
»Župan – Il Sindaco«.
V žigu okrogle oblike je v notranjem krogu:
– izpisan naziv »Občinska uprava« oziroma naziv občinskega organa v slovenskem in italijanskem jeziku,
– izpisano ime krajevne skupnosti na narodnostno mešanem območju v slovenskem in italijanskem jeziku, na preostalem območju pa v slovenskem jeziku.
Velikost, uporabo in hrambo žiga določi župan s posebnim
aktom.«
2. člen
V 5. členu se črta besedilo »Ankaran-Ancarano, beseda
»Jelarji« pa se nadomesti z besedo »Elerji«.
3. člen
V 7. členu se črta besedilo »Ankaran-Ancarano,«.
4. člen
V 19. členu se v besedilu tridesete alineje črta beseda
»komunalno-«.
Besedilo šestintridesete alineje se spremeni tako, da se
glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;«.
23. člen se črta.

5. člen

6. člen
V drugem odstavku 27. člena se deseta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
in program razpolaganja s kapitalskimi naložbami;«
V sedemnajsti alineji se črta besedilo »plače direktorja in«.
V devetnajsti alineji se črta besedilo »predsednika, namestnika predsednika in«.
Črta se sedemindvajseta alineja.
Tretji odstavek se črta.
7. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta ureja
zakon.«.
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10. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta vejica in besedilo za
vejico »ki imajo v občini stalno prebivališče,«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
11. člen
V 42. členu se v petnajsti alineji črta beseda »organov«.
Besedilo sedemnajste alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sklene pravni posel;«
Doda se nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– daje predhodna mnenja v postopkih imenovanj ravnateljev oziroma direktorjev javnih vrtcev in šol ter drugih zavodov
s področja vzgoje in izobraževanja;«
Dosedanja devetnajsta do triintrideseta alineja postanejo
dvajseta do štiriintrideseta alineja.
12. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan zadrži objavo splošnega akta občine oziroma
izvajanje odločitve občinskega sveta v primerih in po postopku
določenem z zakonom.«
13. člen
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta in v primeru, če ga župan razreši.«
14. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcij župana in podžupana ureja zakon.«.
15. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Županu preneha mandat v primerih in po postopkih
določenih z zakonom.«.
16. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor ima 7 članov, ki jih imenuje občinski
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani izmed sebe.«
17. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru ureja zakon.«.
18. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo »predsednika, namestnika predsednika in«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da lista kandidatov ni dobila potrebne večine,
se postopek imenovanja ponovi na naslednji seji na podlagi
nove liste kandidatov.«

8. člen

19. člen
V prvem odstavku 52. člena se v prvi alineji beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

9. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članom občinskega sveta preneha mandat v primerih in
po postopkih, določenih z zakonom.«.

20. člen
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program dela.
Poleg zadev iz letnega programa dela nadzorni odbor
obravnava tudi zadeve, ki jih predlagata občinski svet in župan.«

31. člen se črta.
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21. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »ter predloge poročil nadzornega odbora« nadomesti z besedilom »v postopku
nadzorovanja«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi ugotovitev, ocen in mnenj člana nadzornega
odbora, ki je opravljal nadzor, pripravi nadzorni odbor osnutek
poročila, ki ga pošlje v pregled nadzorovanemu organu, da v
roku 15 dni odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili
in predlogi (dokončno poročilo).«
V četrtem odstavku se besedilo »Poročilo o nadzoru
mora« nadomesti z besedilom »Poročila iz prejšnjega odstavka
morajo«.
V petem odstavku se črta besedilo »od dokončnosti poročila«.
V šestem odstavku se črta prvi stavek.
56. člen se črta.

22. člen

23. člen
Na koncu besedila drugega odstavka 57. člena se besedilo »osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb« nadomesti
z besedilom »integriteto posameznikov«.
24. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko v primerih določenih z zakonom
razreši člane nadzornega odbora.
Za predčasno razrešitev članov nadzornega odbora se
primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata
člana občinskega sveta, pri čemer opravi razrešitev občinski
svet na predlog nadzornega odbora.«.
25. člen
V prvem odstavku 61. člena se za besedo »skupnosti«
črta vejica in besedilo »po posebni odločitvi občinskega sveta
pa lahko tudi volilne komisije volilnih enot«.
26. člen
V 65. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v delovnem telesu ureja zakon.«.
27. člen
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate lahko predlagajo člani občinskega sveta.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje komisijo z večino oddanih veljavnih glasov. Imenovani so kandidati, ki so prejeli največ
glasov od večine oddanih veljavnih glasov. Če je dvoje ali
več kandidatov dobilo enako najnižje število glasov, odloči o
imenovanju med njimi žreb, ki ga opravi skupina za izvedbo
tajnega glasovanja.«
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Če ne pride do imenovanja vseh članov komisije, se
postopek imenovanja manjkajočih članov izvede na naslednji
seji, na podlagi novih kandidatur.«
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30. člen
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt je na referendumu zavrnjen, če proti njemu
glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu glasuje najmanj petina vseh
volivcev.«
31. člen
V tretjem odstavku 84. člena se na koncu drugega stavka
pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »pod pogojem, da se
jih je glasovanja udeležila večina«.
32. člen
V drugem odstavku 87. člena se črta vejica in besedilo
»katere naloge opravljajo organi občinske uprave,«.
33. člen
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »Organi občinske
uprave izvršujejo« nadomesti z besedilom »Občinska uprava
izvršuje«.
V drugem odstavku se besedilo »Občinski upravni organi
izvršujejo« nadomesti z besedilom »Občinska uprava izvršuje«,
beseda »odločajo« pa z besedo »odloča«.
34. člen
Drugi odstavek 104. člena se črta.
35. člen
V 108. členu se besedilo »organi občinske uprave in drugi
organi občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnosti« nadomesti z besedilom »občinska uprava, drugi organi občine,
krajevne skupnosti«.
36. člen
V tretjem odstavku 112. člena se besedilo »organi občinske uprave« nadomesti z besedilom »občinska uprava«.
37. člen
V 113. členu se besedilo »V državnih organih, organih
občinske uprave, organih občine in drugih samoupravnih
lokalnih skupnostih, v javnih podjetjih in zavodih, ki izvršujejo javna pooblastila« nadomesti z besedilom »V državnih
organih, občinski upravi, v javnih podjetjih in javnih zavodih,
ki izvršujejo javna pooblastila na narodnostno mešanem
območju,«.
38. člen
V 116. členu se besedilo »Pečati državnih organov, organov občine in organov drugih lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih podjetij in zavodov« nadomesti z besedilom »Žigi
državnih organov, organov občine, občinske uprave, krajevnih
skupnosti, javnih podjetij in javnih zavodov«.
39. člen
V 117. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Dvojezični morajo biti tudi razglasi na oglasnih deskah
državnih organov, organov občine, občinske uprave, krajevnih
skupnosti ter izvajalcev gospodarskih in drugih javnih služb na
narodnostno mešanem območju.«

28. člen
V prvem odstavku 69. člena se črta besedilo »najmanj
četrtine«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

40. člen
V 118. členu se besedilo »Organi občinske uprave in
drugi organi občine ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti,
javna podjetja in zavodi« nadomesti z besedilom »Občinska
uprava in drugi organi občine, krajevne skupnosti, javna podjetja in javni zavodi«.

29. člen
Tretji odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebno podpisovanje oziroma dajanje podpore s kvalificiranim elektronskim podpisom se izvaja skladno z zakonom.«

41. člen
V 124. členu se besedilo zadnje alineje spremeni, tako
da se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom.«.
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42. člen
V prvem odstavku 125. člena se na koncu besedila pika
nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »lahko pa podeli
tudi skupno koncesijo.«
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz
prejšnjega odstavka občinski sveti udeleženih občin ustanovijo
svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo
župani.
V aktu o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta
koncedentov se določijo njegove naloge, organizacija dela in
način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov
med občinami.
Svet ustanoviteljic in svet koncedentov opravljata svoje
naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež
sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda
ali javnega podjetja. Sedež sveta koncedentov je v občini, ki jo
določi koncesijski akt. Strokovne naloge za svet ustanoviteljic
oziroma svet koncedentov opravlja občinska uprava občine, v
kateri je njegov sedež.«.
126. člen se črta.

43. člen

44. člen
V prvem odstavku 127. člena se besedilo »deleži na
kapitalu pravnih oseb« nadomesti z besedilom »kapitalske
naložbe«.
45. člen
V drugem odstavku 136. člena se črta prvi stavek.
46. člen
Besedilo 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko zadolžuje na način in pod pogoji, ki jih
določa zakon.«
138. člen se črta.

47. člen

48. člen
Besedilo 139. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo
in izdajajo poroštva na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.«
49. člen
Besedilo 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine so ustanovljene naslednje krajevne
skupnosti:
1. Bertoki – Bertocchi, ki obsega naselji: Bertoki – Bertocchi (prostorski okoliši od 0155 do 0164, 0382, 0383, 0384) in
Prade (prostorski okoliši od 0151 do 0154);
Sedež: Cesta borcev 1 – Strada dei Combattenti 1, Koper
– Capodistria.
2. Boršt, ki obsega naselja: Boršt (prostorski okoliš 0300),
Glem (prostorski okoliš 0301) in Labor (prostorski okoliš 0325);
Sedež: Boršt 28, Marezige.
3. Črni Kal, ki obsega naselja: Bezovica (prostorski okoliš
0193), Brežec pri Podgorju (prostorski okoliš 0196), Cepki (prostorski okoliš 0290), Črni Kal (prostorska okoliša 0189, 0190),
Črnotiče (prostorski okoliš 0229), Dol pri Hrastovljah (prostorski okoliš 0199), Gabrovica pri Črnem Kalu (prostorski okoliš
0230), Hrastovlje (prostorski okoliš 0294), Kastelec (prostorski
okoliš 0344), Kortine (prostorski okoliš 0291), Krnica (prostorski
okoliš 0188), Loka (prostorski okoliš 0192), Osp (prostorski
okoliši 0231, 0232, 0233), Podpeč (prostorski okoliš 0194),
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Praproče (prostorski okoliš 0228), Predloka (prostorski okoliš
0191), Rižana (prostorski okoliš 0185), Rožar (prostorski okoliš
0186), Socerb (prostorski okoliši 0345, 0346, 0347), Stepani
(prostorski okoliš 0187) in Zanigrad (prostorski okoliš 0195);
Sedež: Črni Kal 70, Črni Kal.
4. Dekani, ki obsega naselje: Dekani (prostorski okoliši od
0169 do 0175, od 0364 do 0366);
Sedež: Dekani 209, Dekani.
5. Gračišče, ki obsega naselja: Butari (prostorski okoliš
0209), Dvori (prostorski okoliš 0224), Galantiči (prostorski okoliš 0349), Gračišče (prostorski okoliš 0293), Karli (prostorski
okoliš 0222), Kubed (prostorska okoliša 0292, 0378), Lukini
(prostorski okoliš 0201), Maršiči (prostorski okoliš 0223), Movraž (prostorski okoliš 0225), Olika (prostorski okoliš 0205),
Peraji (prostorski okoliš 0206), Pisari, (prostorski okoliš 0203),
Poletiči (prostorski okoliš 0210), Popetre (prostorski okoliš
0211), Smokvica (prostorski okoliš 0200), Sočerga (prostorski
okoliš 0202), Sokoliči (prostorski okoliš 0207), Šeki (prostorski
okoliš 0204), Trebeše (prostorski okoliš 0295), Tuljaki (prostorski okoliš 0208) in Zabavlje (prostorski okoliš 0212);
Sedež: Gračišče 4, Gračišče.
6. Gradin, ki obsega naselja: Abitanti (prostorski okoliš
0299), Belvedur (prostorski okoliš 0296), Brezovica pri Gradinu (prostorski okoliš 0219), Gradin (prostorski okoliš 0218),
Koromači-Boškini (prostorski okoliš 0216), Močunigi (prostorski
okoliš 0298), Pregara (prostorska okoliša 0220, 0221), Sirči
(prostorski okoliš 0217) in Topolovec (prostorski okoliš 0297);
Sedež: Brezovica pri Gradinu 1b, Gračišče.
7. Hrvatini – Crevatini, ki obsega naselja: Barizoni – Barisoni (prostorski okoliš 0259), Cerej – Cerei (prostorski okoliši
0281, 0282, 0283), Hrvatini – Crevatini (prostorski okoliši od
0248 do 0253, 0350, 0368, 0369), Kolomban – Colombano
(prostorski okoliši od 0254 do 0258) in Premančan – Premanzano (prostorski okoliš 0284);
Sedež: Hrvatini 74 – Crevatini 74, Ankaran – Ancarano.
8. Koper–center – Capodistria–centro, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0001 do 0032,
0133, 0134, 0135, 0358);
Sedež: Ulica OF 9 – Via del Fronte di Liberazione 9,
Koper – Capodistria.
9. Semedela – Semedella, ki obsega: del naselja Koper
– Capodistria (prostorski okoliši od 0033 do 0053, od 0096 do
0105, 0130, 0131,0132, 0362);
Sedež: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper –
Capodistria.
10. Za gradom – Al castelletto, ki obsega: del naselja
Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0054 do 0060, od
0090 do 0094, 0361);
Sedež: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper –
Capodistria.
11. Marezige, ki obsega naselja: Babiči (prostorski okoliš
0302), Bočaji (prostorski okoliš 0213), Kozloviči (prostorski
okoliš 0214), Lopar (prostorski okoliš 0313), Marezige (prostorski okoliši 0306, 0307, 0308), Montinjan (prostorski okoliš
0309), Trsek (prostorski okoliš 0215) in Truške (prostorski
okoliš 0314);
Sedež: Marezige 24, Marezige.
12. Olmo-Prisoje, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0106 do 0129, 0143, 0145, 0146,
0147, 0351, 0352, 0353, 0363) in naselje Šalara – Salara
(prostorska okoliša 0335, 0336);
Sedež: Oljčna pot 4 – Vicolo degli Olivi 4, Koper – Capodistria.
13. Pobegi-Čežarji, ki obsega naselji: Čežarji (prostorska
okoliša 0311, 0312, 0380) in Pobegi (prostorski okoliši od 0165
do 0168, 0379);
Sedež: Cesta I. Istrske brigade 59, Pobegi.
14. Podgorje, ki obsega naselje Podgorje (prostorski okoliš 0227);
Sedež: Podgorje n.n., Podgorje.
15. Rakitovec, ki obsega naselje Rakitovec (prostorski
okoliš 0226);
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Sedež: Rakitovec 44, Črni Kal.
16. Sv. Anton, ki obsega naselje Sv. Anton (prostorski
okoliši od 0176 do 0184, 0367);
Sedež: Sveti Anton 1, Pobegi.
17. Škocjan – San Canziano, ki obsega naselja: Bošamarin – Bossamarino (prostorska okoliša 0338, 0339), Kampel
– Campel (prostorski okoliši 0340, 0355, 0356), del naselja
Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0136 do 0142, 0144,
0148), Manžan (prostorska okoliša 0341, 0375), Škocjan – San
Canziano (prostorska okoliša 0149, 0150) in Triban (prostorski
okoliš 0342);
Sedež: Cesta Marežganskega upora 4 – Strada della
Rivolta di Marezige 4, Koper – Capodistria.
18. Škofije, ki obsega naselja: Elerji (prostorski okoliš
0247), Plavje (prostorska okoliša 0234, 0235), Spodnje Škofije
(prostorski okoliši od 0236 do 0246), Tinjan (prostorska okoliša
0288, 0289) in Zgornje Škofije (prostorski okoliši 0285, 0286,
0287, 0357, 0373);
Sedež: Spodnje Škofije 54, Škofije.
19. Šmarje, ki obsega naselja: Brič (prostorski okoliš
0324), Dilici (prostorski okoliš 0315), Fijeroga (prostorski okoliši 0316), Gažon (prostorska okoliša 0333, 0334), Grinjan
(prostorski okoliš 0337), Grintovec (prostorski okoliš 0343),
Koštabona (prostorski okoliš 0318), Krkavče (prostorski okoliši
0321, 0322, 0323), Pomjan (prostorski okoliš 0326), Puče (prostorska okoliša 0319, 0320), Srgaši (prostorska okoliša 0331,
0332), Šmarje (prostorski okoliši od 0327 do 0330) in Župančiči
(prostorski okoliš 0317);
Sedež: Šmarje 89, Šmarje.
20. Vanganel, ki obsega naselja: Bonini (prostorska okoliša 0310, 0374), Čentur (prostorski okoliš 0303) in Vanganel
(prostorska okoliša 0304, 0305);
Sedež: Vanganel 38, Koper.
21. Zazid, ki obsega naselje Zazid (prostorska okoliša
0197, 0198);
Sedež: Zazid n.n., Črni Kal.
22. Žusterna – Giusterna, ki obsega: del naselja Koper –
Capodistria (prostorski okoliši od 0061 do 0089, 0095, 0348,
0354, 0359, 0360, 0376, 0377).
Sedež: Dolga reber 5 – Costa Lunga 5, Koper – Capodistria.«
50. člen
Besedilo tretjega odstavka 141. člena se spremeni, tako
da se glasi:
»Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem
imenu in za svoj račun, v okviru nalog, ki so določene s tem
statutom oziroma odlokom.«.
51. člen
Besedilo napovednega stavka 143. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost ureja in opravlja krajevne zadeve,
zlasti pa: «
52. člen
V 145. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Krajevna skupnost ima pravico podajati mnenja, pobude
in predloge organom občine o upravljanju javnih zadev v občini,
ki se nanašajo na krajevno skupnost.«.
53. člen
V 146. členu se črta beseda »najvišji«.
54. člen
V prvem odstavku 147. člena se črta prvi stavek.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe članov sveta se
smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na mandatno
dobo članov občinskega sveta.«.
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Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti ureja
zakon.«
55. člen
Besedilo 148. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov, in sicer:
1. svet Krajevne skupnosti Bertoki –
Bertocchi
11 članov
2. svet Krajevne skupnosti Boršt
7 članov
3. svet Krajevne skupnosti Črni Kal
13 članov
4. svet Krajevne skupnosti Dekani
9 članov
5. svet Krajevne skupnosti Gračišče
13 članov
6. svet Krajevne skupnosti Gradin
9 članov
7. svet Krajevne skupnosti Hrvatini –
Crevatini
11 članov
8. svet Krajevne skupnosti Koper-center –
Capodistria-centro
13 članov
9. svet Krajevne skupnosti Semedela –
Semedella
13 članov
10. svet Krajevne skupnosti Za gradom –
Al castelletto
9 članov
11. svet Krajevne skupnosti Marezige
9 članov
12. svet Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje
11 članov
13. svet Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji 11 članov
14. svet Krajevne skupnosti Podgorje
7 članov
15. svet Krajevne skupnosti Rakitovec
5 članov
16. svet Krajevne skupnosti Sv. Anton
11 članov
17. svet Krajevne skupnosti Škocjan – San
Canziano
11 članov
18. svet Krajevne skupnosti Škofije
11 članov
19. svet Krajevne skupnosti Šmarje
13 članov
20. svet Krajevne skupnosti Vanganel
7 članov
21. svet Krajevne skupnosti Zazid
7 članov
22. svet Krajevne skupnosti Žusterna –
Giusterna
11 članov
V narodnostno mešanih krajevnih skupnostih ima italijanska narodna skupnost v svetih krajevnih skupnosti po enega
člana od skupnega števila članov, določenega v prejšnjem odstavku. Člana italijanske narodne skupnosti se voli v eni volilni
enoti, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem
načelu. Občinski svet s posebnim aktom določi število volilnih
enot.«
56. člen
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najkasneje v dvajsetih (20)
dneh po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Sejo vodi do
izvolitve novega predsednika sveta najstarejši član, oziroma
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet krajevne
skupnosti.
Če dotedanji predsednik sveta ne skliče seje v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.«
57. člen
Besedilo 149. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti:
– zastopa in predstavlja svet krajevne skupnosti;
– sklicuje in vodi seje sveta;
– pripravlja predloge odločitev, ki jih sprejme svet in skrbi
za izvajanje le-teh;
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– pripravlja predlog letnega finančnega načrta, programa
dela, zaključnega računa in letnega poročila;
– podpisuje pogodbe in akte, ki jih sprejema svet;
– na podlagi odločitve sveta krajevne skupnosti sklicuje
zbore krajanov ter
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti.
Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli
podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika in
opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik.«.
58. člen
Za 149. členom se doda nov 149.a člen, ki se glasi:
»149.a člen
Svet krajevne skupnosti dela na rednih in izrednih sejah.
Seje sveta sklicuje njegov predsednik.
Predsednik sveta skliče sejo sveta krajevne skupnosti
najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati sejo sveta,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne skupnosti.«.
59. člen
Besedilo 150. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
60. člen
V besedilu 151. člena se črta prva alineja.
V tretji alineji se za besedo »račun« doda besedilo »ter
letno poročilo«.
Besedilo pete alineje se spremeni, tako, da se glasi:
»– lahko oblikuje stalna in občasna delovna telesa sveta;«
Besedilo sedme alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o sklicu zbora krajanov;«.
V zadnji alineji se črta besedilo »in statutom krajevne
skupnosti«.
61. člen
Besedilo 152. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovna telesa ustanovi svet krajevne skupnosti za
oblikovanje mnenj in stališč do posameznih vprašanj ter za
proučitev in pripravo predlogov odločitev, ki jih sprejme svet
krajevne skupnosti.«
62. člen
Besedilo 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se za
delovanje svetov krajevnih skupnosti smiselno uporabljajo
določbe tega statuta in poslovnika občinskega sveta«.
63. člen
154. člen se črta.
64. člen
Besedilo 155. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za obravnavo posameznih vprašanj se lahko skliče
zbor krajanov.
Za izvedbo zbora se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, ki urejajo zbor občanov.«
65. člen
157. in 158. člen se črtata.
66. člen
V prvem odstavku 161. člena se beseda »referendumu«
nadomesti z besedilom »zborih občanov«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
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67. člen
V 163. členu se črta tretja alineja.
Besedilo četrte alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– z donacijami pravnih in fizičnih oseb;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi na načine iz
prejšnjega odstavka, so lahko namenjena le za financiranje
njenih nalog.«
68. člen
V drugem odstavku 164. člena se besedilo »na predlog
odbora za krajevno samoupravo« nadomesti z besedilom »ter
skladno z vsakoletnim proračunom občine«.
69. člen
V 165. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren svet krajevne skupnosti.«
70. člen
Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti se zagotavlja v okviru
občinske uprave.«
71. člen
Besedilo 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava izdaja odločbe in sklepe ter druge
posamične akte.«
72. člen
V prvem odstavku 171. člena se črta besedilo »razen
glede organov občinske uprave,«
73. člen
V prvem odstavku 173. člena se besedilo »ustanavlja
organe občinske uprave in določa njihove naloge« nadomesti
z besedilom »ustanovi občinsko upravo«.
74. člen
V 176. in 177. členu če črta beseda »organov«.
75. člen
V prvem odstavku 179. člena se besedilo »Organi občine« nadomesti z besedilom »Občinska uprava«.
V drugem odstavku se besedilo »ki jih izdajo organi občinske uprave« nadomesti z besedilom »ki jih izdaja«.
V četrtem odstavku se za besedo »občine« doda besedilo
»in občinske uprave«.
181. člen se črta.

76. člen

77. člen
Naslov podpoglavja »2. POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV« in 182. do 191. člen
se črtajo.
201. člen se črta.

78. člen

79. člen
V 204. členu se besedilo »182. člena tega statuta« nadomesti z besedilom »poslovnika občinskega sveta«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta
prenehajo veljati:
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– statuti krajevnih skupnosti;
– Sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper o pooblastitvi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
za oblikovanje in podajanje predhodnih mnenj v postopkih
imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in šol ter drugih zavodov s
področja vzgoje in izobraževanja št. 012-12/2014 z dne 4. 12.
2014 in
– Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju
Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 52/14), ki pa se uporablja do dneva razpisa prvih naslednjih rednih volitev članov
svetov krajevnih skupnosti.
81. člen
Določbe 16. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki
se nanašajo na izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora se pričnejo uporabljati za njuno prvo
naslednje imenovanje.
Določba 55. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki
opredeljujejo število članov svetov krajevnih skupnosti ter oblikovanje volilnih enot, se prične uporabljati za prve naslednje
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti.
Določba 70. člena teh sprememb in dopolnitev statuta,
ki opredeljuje zagotavljanje opravljanja strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti
v okviru občinske uprave, se začne uporabljati najkasneje
1. januarja 2019.
82. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018
Koper, dne 19. aprila 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, e
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LE MODIFICHE
E D I N T E G R A Z I O N I A L L O ST A T U T O
del Comune citta’ di Capodistria
N. 007-2/2018
Capodistria, 20 aprile 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – TUU2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 11/18 – ZSPDSLS-1)
ed in virtù degli articoli 27 e 171 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03, e
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consi-
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glio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
19 aprile 2018, ha approvato le seguenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLO STATUTO
del Comune citta’ di Capodistria
Articolo 1
Il testo dell'articolo 4 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) è modificato
come segue:
»La sede del comune è: Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.
Il Comune ha un proprio timbro di forma circolare ovvero
ovale, con al centro lo stemma del Comune e, lungo il margine
esterno, l'iscrizione: »Mestna občina Koper – Comune città di
Capodistria«.
Lungo il margine interno del timbro di forma ovale si trova
l'iscrizione: »Župan – Il Sindaco«.
Lungo il margine interno del timbro di forma circolare si
trova:
– l'iscrizione »Amministrazione comunale« ovvero la denominazione dell'organo comunale in lingua slovena e in lingua
italiana,
– il nome della comunità locale in lingua slovena e in
lingua italiana, nel territorio nazionalmente misto, e in lingua
slovena sul rimanente territorio.
Le dimensioni, l'uso e la custodia del timbro sono regolate
da un apposito atto del sindaco.«
Articolo 2
Nell’articolo 5 è depennato il testo »Ankaran-Ancarano«,
la parola »Jelarji« è sostituito dalla parola »Elerji«.
Articolo 3
Nell'articolo 7 è depennato il testo »Ankaran-Ancarano,«.
Articolo 4
Nell'articolo 19, alinea 30, del testo sloveno, è depennato
il testo »komunalno-«.
Il testo dell’alinea 36 è modificato come segue:
»– può elargire aiuti pecuniari e premi simbolici in occasione di avvenimenti speciali o di anniversari dei cittadini;«.
Articolo 5
L'articolo 23 è soppresso.
Articolo 6
Nell’articolo 27, secondo comma, il decimo alinea è modificato come segue:
»– approva il piano annuale della gestione dei beni materiali
ed il programma di amministrazione degli investimenti di capitali;«
Nell’alinea 17, il testo »del salario del direttore, oltre alle«
è sostituito dal testo »delle«.
Nell’alinea 19 è depennato il testo »il presidente, il vicepresidente ed«.
L’alinea 27 è depennato.
Il terzo comma è depennato.
Articolo 7
Il testo dell’articolo 30 è modificato come segue:
»L’incompatibilità della funzione del consigliere comunale
è definita dalla legge.«.
Articolo 8
L'articolo 31 è soppresso.
Articolo 9
Il testo dell'articolo 32 è modificato come segue:
»I consiglieri comunali cessano dalla loro carica nei casi
e secondo le modalità previste dalla legge.«.
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Articolo 10
Nel primo comma dell'articolo 41 è depennato il testo:
»residenti nel territorio del comune,«.
Il secondo, terzo e quarto comma sono depennati.
Articolo 11
Nell’articolo 42, alinea 15, il testo »dagli organi dell'amministrazione« è sostituito dal testo »dall'amministrazione«.
Il testo dell’alinea 17 è modificato come segue:
»– decide in merito al negozio giuridico di gestione dei
beni materiali del comune e stipula il negozio giuridico;«.
Un nuovo, diciannovesimo, alinea è aggiunto come segue:
»– fornisce pareri preliminari in merito alle nomine dei
presidi ovvero dei direttori degli asili pubblici e delle scuole,
nonché degli altri enti operanti nel campo dell'educazione e
dell'istruzione;«.
Gli attuali alinea dal diciannovesimo fino al trentatreesimo
diventano alinea ventesimo fino al trentaquattresimo.
Articolo 12
Il testo dell'articolo 43 è modificato come segue:
»Il sindaco trattiene la pubblicazione di un atto generale
del comune oppure l’attuazione di una determinata deliberazione del consiglio comunale nei casi e nelle modalità definite
dalla legge.«
Articolo 13
Il testo dell'articolo 46 è modificato come segue:
»Il vicesindaco cessa dalla carica con la sua cessazione
della carica di consigliere comunale, e in caso di esonero da
parte del sindaco.«
Articolo 14
Il testo dell'articolo 47 è modificato come segue:
»L’incompatibilità delle cariche di sindaco e vicesindaco
sono regolate dalla legge.«
Articolo 15
Il testo dell'articolo 48 è modificato come segue:
»La cessazione dalla carica di sindaco avviene nei casi e
nelle modalità definite dalla legge.«.
Articolo 16
Il testo del secondo e del terzo comma dell'articolo 49 è
modificato come segue:
»Il comitato di controllo si compone di 7 membri, nominati
dal consiglio comunale su proposta della commissione per i
mandati, le elezioni e le nomine.
Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti dai membri del comitato tra i componenti dello stesso.«
Articolo 17
Il testo dell'articolo 50 è modificato come segue:
»L'incompatibilità della carica nel Comitato di controllo è
regolata dalla legge.«.
Articolo 18
Nell’articolo 51, primo comma, è depennato il testo »a
presidente, a vicepresidente ed«.
Il testo del terzo comma è modificato come segue:
»Nel caso in cui la lista dei candidati non ottenga la
maggioranza dei voti richiesta, la procedura di nomina viene
ripetuta in seno alla seduta successiva, in base ad una nuova
lista di candidati.«
Articolo 19
Nell’articolo 52, primo comma, il testo »sull'amministrazione« è sostituita dal testo »sulla gestione«.
Il secondo comma è depennato.
L’attuale terzo comma diventa secondo comma.
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Articolo 20
Il testo dell'articolo 54 è modificato come segue:
»Il comitato di controllo approva il programma annuale
di lavoro.
Oltre ai casi riportati nel programma annuale di lavoro, il
comitato di controllo tratta anche i casi propostigli dal consiglio
comunale e dal sindaco.«
Articolo 21
Nell’articolo 55, primo comma, il testo », come pure le
proposte delle relazioni del comitato di controllo,« è sostituito
dal testo »in processo di controllo«.
Il terzo comma è modificato come segue:
»In base ai rilevamenti, alle valutazioni ed ai pareri del
membro del comitato di controllo designato alla singola operazione di controllo, il comitato di controllo redige la bozza di
relazione e la trasmette all'organo controllato affinché questi
provveda, nel termine di 15 giorni, a presentare la risposta alle
singole affermazioni (nota oppositiva). In base alla bozza della
relazione e alla nota oppositiva dell’organo controllato, il comitato di controllo redige il rapporto contenente raccomandazioni
e suggerimenti (relazione finale).«
Nel quarto comma il testo »La relazione sul controllo
eseguito deve« è sostituito dal testo »Le relazioni delle quali al
comma precedente devono«.
Nel quinto comma è depennato il testo »dalla data alla
quale la relazione diviene definitiva«.
Nel sesto comma è depennata la prima frase.
Articolo 22
L'articolo 56 è soppresso.
Articolo 23
Alla fine del secondo comma dell'articolo 57, il testo: »l'integrità personale delle persone fisiche e giuridiche« è sostituito
dal testo »integrità dell'individuo«.
Articolo 24
Il testo dell'articolo 60 è modificato come segue:
»Il consiglio comunale può revocare i membri del consiglio di controllo nei casi stabiliti dalla legge.
Per la revoca anticipata dei membri del comitato di controllo si applicano, in senso conforme, le disposizioni circa le
cause di cessazione anticipata della carica di consigliere comunale; la revoca avviene per opera del consiglio comunale,
dietro proposta del comitato di controllo.«.
Articolo 25
Nell’articolo 61, primo comma, è depennato il testo: »In
virtù dell'apposita delibera, adottata dal consiglio comunale,
tali operazioni possono essere dirette anche da commissioni
elettorali sezionali.«.
Articolo 26
L’ultimo comma dell’articolo 65 è modificato come segue:
»L’incompatibilità delle cariche negli organi interni è regolata dalla legge.«.
Articolo 27
Il secondo comma dell’articolo 66 è modificato come segue:
»I candidati possono essere proposti dai consiglieri comunali.«
È aggiunto un nuovo comma, il comma quinto, il quale
recita come segue:
»Il consiglio comunale nomina la commissione in base
alla maggioranza dei voti espressi validi. Sono nominati i candidati con il numero maggiore di voti espressi validi. Nel caso
in cui tra i voti più bassi due o più candidati ottengano lo stesso
numero di voti, la nomina è soggetta al sorteggio che viene
eseguito dal gruppo preposto all'esecuzione della votazione
segreta.«
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L’attuale quinto comma diventa sesto comma ed è modificato come segue:
»In caso di mancata nomina di tutti i membri della commissione, la procedura di nomina dei membri mancanti si
effettua nella sessione successiva, in base ad una nuova lista
di candidati.«
Articolo 28
Nel primo comma dell'articolo 69 è depennato il testo »di
un numero pari ad almeno un quarto«.
Il secondo comma è depennato.
L’attuale terzo comma diventa secondo comma.
Articolo 29
Il terzo comma dell’articolo 80 è modificato come segue:
»L’apposizione delle firme autografe ovvero l’espressione
dell'appoggio tramite la firma elettronica qualificata si eseguono
in ossequio alla legge.«
Articolo 30
Il secondo comma dell’articolo 82 è modificato come
segue:
»L'atto generale s’intende disapprovato al referendum
nel caso in cui contro di esso si esprime la maggioranza degli
elettori che hanno validamente espresso il proprio voto, a
condizione che contro l’atto generale abbia votato almeno un
quinto di tutti gli elettori.«
Articolo 31
Nell’articolo 84, terzo comma, il punto alla fine della
seconda frase è sostituito dalla virgola, seguita dal seguente
testo: »sempre che la maggioranza abbia partecipato alla
votazione.«.
Articolo 32
Nell’articolo 87, secondo comma, sono depennati la virgola ed il testo: »le cui mansioni sono esercitate dai rispettivi
organi burocratici.«
Articolo 33
Nell’articolo 92, primo comma, il testo »Gli organi dell’amministrazione comunale provvedono« è sostituito dal testo
»L’amministrazione comunale provvede«.
Nel secondo comma il testo »Gli organi amministrativi
del comune attuano« è sostituito dal testo »L’amministrazione
comunale attua«, il testo »essi decidono« è sostituita dal testo
»essa decide«.
Articolo 34
Il secondo comma dell’articolo 104 è depennato.
Articolo 35
Nell’articolo 108, il testo »gli organi dell’amministrazione
comunale e gli altri organi comunali, come pure delle rimanenti
comunità dell’autonomia locale« è sostituito dal testo »l’amministrazione comunale, gli altri organi comunali, le comunità
locali«.
Articolo 36
Nel terzo comma dell’articolo 112 il testo »quelli amministrativi« è sostituito dal testo »l’amministrazione comunale«.
Articolo 37
Nell’articolo 113 il testo »Negli organi dello stato, in quelli
dell’amministrazione comunale e nelle altre comunità dell’autonomia locale, nelle aziende e negli enti pubblici che svolgono
funzioni pubbliche« è sostituito dal testo »Negli organi dello
stato, nell’amministrazione comunale, nelle aziende e negli
enti pubblici che esercitano pubblici poteri sul territorio nazionalmente misto,«.
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Articolo 38
Nell’articolo articolo 116 il testo »I timbri degli organi dello
stato, degli organi del comune e delle altre comunità dell’autonomia locale, delle aziende e degli enti pubblici« è sostituito dal
testo »I timbri degli organi dello stato, degli organi del comune, dell'amministrazione comunale, delle comunità locali, delle
aziende e degli enti pubblici«.

gue:

Articolo 39
Il secondo comma dell’articolo 117 è sostituito come se-

»Bilingui sono anche i proclami esposti sugli albi degli
organi dello stato, degli organi del comune, dell'amministrazione comunale e delle comunità locali, come pure di coloro che
prestano servizi pubblici economici ed altri servizi pubblici sul
territorio nazionalmente misto.«
Articolo 40
Nell’articolo 118 il testo »gli organi dell’amministrazione
comunale ed altri organi del comune, come pure quelli delle altre comunità dell’autonomia locale, le aziende e gli enti
pubblici« è sostituito dal testo »l'amministrazione comunale
e gli altri organi del comune, come pure le comunità locali, le
aziende e gli enti pubblici.«.
Articolo 41
Il testo dell’articolo 124, ultimo alinea, è modificato come
segue:
»– Altri modi, stabiliti in ossequio alla legge.«.
Articolo 42
Alla fine del primo comma dell’articolo 125 il punto è
sostituito dalla virgola ed è aggiunto il seguente testo: »ovvero
può affidare una concessione congiunta.”
Il rispettivi testi dei comma secondo, terzo e quarto sono
modificati e recitano come segue:
»Ai fini d’attuazione dei diritti di fondatore, come pure allo
scopo di coordinare le decisioni dei comuni riguardo l’esercizio
dei servizi pubblici di cui al comma precedente, i consigli comunali dei comuni partecipanti fondano un collegio dei fondatori,
ovvero un collegio dei concedenti, composto dai sindaci.
Nell’atto costitutivo del collegio dei fondatori, ovvero del
collegio dei concedenti, sono definite le rispettive mansioni,
l’organizzazione del lavoro e le modalità di adozione delle
decisioni, oltre al finanziamento ed alla ripartizione delle spese
tra i comuni coinvolti.
Il collegio dei fondatori ed il collegio dei concedenti esplicano le proprie mansioni in nome e per il conto dei comuni
fondatori. La sede del collegio dei fondatori si trova nel comune, ove ha la sede l’ente o l’azienda pubblica. La sede del
collegio dei concedenti si trova nel comune stabilito dall’atto di
concessione. Le mansioni di natura tecnica per il collegio dei
fondatori ovvero per il collegio dei concedenti sono affidate
all’amministrazione comunale ove ha sede il predetto organo.«.
Articolo 43
L'articolo 126 è soppresso.
Articolo 44
Nell’articolo 127, primo comma, il testo »dalle quote in
capitale delle persone giuridiche« è sostituito dal testo »dagli
investimenti di capitali«.
Articolo 45
Nel secondo comma dell’articolo 136 è depennata la
prima frase.
Articolo 46
Il testo dell'articolo 137 è modificato come segue:
»Il comune può indebitarsi nei modi e alle condizioni
stabiliti dalla legge.«
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Articolo 47
L'articolo 138 è soppresso.
Articolo 48
Il testo dell'articolo 139 è modificato come segue:
»I fruitori indiretti del bilancio comunale, gli enti economici
pubblici e le aziende pubbliche, di cui i fondatori sono il comune
o altre persone giuridiche, nelle quali il comune ha un'influenza
dominante diretta o indiretta, possono indebitarsi ed emettere
fideiussioni nei modi e alle condizioni stabilite dalla legge.«
Articolo 49
Il testo dell'articolo 140 è modificato come segue:
»Nel territorio del comune sono state costituite le seguenti
comunità locali:
1. Bertoki – Bertocchi, comprendente gli abitati: Bertoki
– Bertocchi (circondari territoriali da 0155 a 0164, 0382, 0383,
0384) e Prade (circondari territoriali da 0151 a 0154);
Sede: Strada dei Combattenti 1, Capodistria.
2. Boršt, comprendente gli abitati: Boršt (circondario territoriale 0300), Glem (circondario territoriale 0301) e Labor
(circondario territoriale 0325);
Sede: Boršt 28, Marezige.
3. Črni Kal, comprendente gli abitati: Bezovica (circondario territoriale 0193), Brežec pri Podgorju (circondario territoriale 0196), Cepki (circondario territoriale 0290), Črni Kal (circondari territoriali 0189, 0190), Črnotiče (circondario territoriale
0229), Dol pri Hrastovljah (circondario territoriale 0199), Gabrovica pri Črnem Kalu (circondario territoriale 0230), Hrastovlje
(circondario territoriale 0294), Kastelec (circondario territoriale
0344), Kortine (circondario territoriale 0291), Krnica (circondario territoriale 0188), Loka (circondario territoriale 0192), Osp
(circondari territoriali 0231, 0232, 0233), Podpeč (circondario territoriale 0194), Praproče (circondario territoriale 0228),
Predloka (circondario territoriale 0191), Rižana (circondario
territoriale 0185), Rožar (circondario territoriale 0186), Socerb
(circondari territoriali 0345, 0346, 0347), Stepani (circondario
territoriale 0187) e Zanigrad (circondario territoriale 0195);
Sede: Črni Kal 70, Črni Kal.
4. Dekani, comprendente l'abitato: Dekani (circondari territoriali da 0169 a 0175, da 0364 a 0366);
Sede: Dekani 209, Dekani.
5. Gračišče, comprendente gli abitati: Butari (circondario
territoriale 0209), Dvori (circondario territoriale 0224), Galantiči
(circondario territoriale 0349), Gračišče (circondario territoriale
0293), Karli (circondario territoriale 0222), Kubed (circondari
territorialii 0292, 0378), Lukini (circondario territoriale 0201),
Maršiči (circondario territoriale 0223), Movraž (circondario
territoriale 0225), Olika (circondario territoriale 0205), Peraji
(circondario territoriale 0206), Pisari, (circondario territoriale
0203), Poletiči (circondario territoriale 0210), Popetre (circondario territoriale 0211), Smokvica (circondario territoriale 0200),
Sočerga (circondario territoriale 0202), Sokoliči (circondario
territoriale 0207), Šeki (circondario territoriale 0204), Trebeše
(circondario territoriale 0295), Tuljaki (circondario territoriale
0208) e Zabavlje (circondario territoriale 0212);
Sede: Gračišče 4, Gračišče.
6. Gradin, comprendente gli abitati: Abitanti (circondario territoriale 0299), Belvedur (circondario territoriale 0296),
Brezovica pri Gradinu (circondario territoriale 0219), Gradin
(circondario territoriale 0218), Koromači-Boškini (circondario
territoriale 0216), Močunigi (circondario territoriale 0298), Pregara (circondario territoriale 0220, 0221), Sirči (circondario
territoriale 0217) e Topolovec (circondario territoriale 0297);
Sede: Brezovica pri Gradinu 1b, Gračišče.
7. Hrvatini – Crevatini, comprendente gli abitati; Barizoni – Barisoni (circondario territoriale 0259), Cerej – Cerei
(circondario territoriale 0281, 0282, 0283), Hrvatini – Crevatini
(circondario territoriale da 0248 a 0253, 0350, 0368, 0369), Kolomban – Colombano (circondario territoriale da 0254 a 0258)
e Premančan – Premanzano (circondario territoriale 0284);
Sede: Hrvatini 74 – Crevatini 74, Ankaran – Ancarano.
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8. Koper-center – Capodistria–centro, comprendente:
parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da
0001 a 0032, 0133, 0134, 0135, 0358);
Sede: Ulica OF 9 – Via del Fronte di Liberazione 9, Koper
– Capodistria.
9. Semedela – Semedella, comprendente: parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0033 a 0053,
da 0096 a 0105, 0130, 0131, 0132, 0362);
Sede: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper – Capodistria.
10. Za gradom – Al castelletto, comprendente: parte
dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0054
a 0060, da 0090 a 0094, 0361);
Sede: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper – Capodistria.
11. Marezige, comprendente gli abitati: Babiči (circondario territoriale 0302), Bočaji (circondario territoriale 0213),
Kozloviči (circondario territoriale 0214), Lopar (circondario territoriale 0313), Marezige (circondari territoriali 0306,
0307, 0308), Montinjan (circondario territoriale 0309), Trsek
(circondario territoriale 0215) e Truške (circondario territoriale 0314);
Sede: Marezige 24, Marezige.
12. Olmo-Prisoje, comprendente,: parte dell'abitato Koper
– Capodistria (circondario territoriale da 0106 a 0129, 0143,
0145, 0146, 0147, 0351, 0352, 0353, 0363) e l'abitato Šalara
– Salara (circondari territoriali 0335, 0336);
Sede: Oljčna pot 4 – Vicolo degli Olivi 4, Koper – Capodistria.
13. Pobegi-Čežarji, comprendente gli abitati: Čežarji (circondari territoriali 0311, 0312, 0380) e Pobegi (circondari territoriali da 0165 a 0168, 0379);
Sede: Cesta I. Istrske brigade 59, Pobegi.
14. Podgorje, comprendente l'abitato Podgorje (circondario territoriale 0227);
Sede: Podgorje n.n., Podgorje.
15. Rakitovec, comprendente l'abitato Rakitovec (circondario territoriale 0226);
Sede: Rakitovec 44, Črni Kal.
16. Sv. Anton, comprendente l'abitato Sv. Anton (circondari territoriali da 0176 a 0184, 0367);
Sede: Sveti Anton 1, Pobegi.
17. Škocjan – San Canziano, comprendente gli abitati:
Bošamarin – Bossamarino (circondari territoriali 0338, 0339),
Kampel – Campel (circondari territoriali 0340, 0355, 0356),
parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da
0136 a 0142, 0144, 0148), Manžan (circondari territoriali 0341,
0375), Škocjan – San Canziano (circondari territoriali 0149,
0150) e Triban (circondario territoriale 0342);
Sede: Cesta Marežganskega upora 4 – Strada della Rivolta di Marezige 4, Koper – Capodistria.
18. Škofije, comprendente l'abitato: Elerji (circondario
territoriale 0247), Plavje (circondari territoriali 0234, 0235),
Spodnje Škofije (circondari territoriali da 0236 a 0246), Tinjan
(circondari territoriali 0288, 0289) e Zgornje Škofije (circondari
territoriali 0285, 0286, 0287, 0357, 0373);
Sede: Spodnje Škofije 54, Škofije.
19. Šmarje, comprendente gli abitati: Brič (circondario
territoriale 0324), Dilici (circondario territoriale 0315), Fijeroga (circondario territoriale 0316), Gažon (circondari territoriali
0333, 0334), Grinjan (circondario territoriale 0337), Grintovec
(circondario territoriale 0343), Koštabona (circondario territoriale 0318), Krkavče (circondari territoriali 0321, 0322, 0323),
Pomjan (circondario territoriale 0326), Puče (circondari territoriali 0319, 0320), Srgaši (circondari territoriali 0331, 0332),
Šmarje (circondari territoriali od 0327 do 0330) e Župančiči
(circondario territoriale 0317);
Sede: Šmarje 89, Šmarje.
20. Vanganel, comprendente gli abitati: Bonini (circondari
territoriali 0310, 0374), Čentur (circondario territoriale 0303) e
Vanganel (circondari territoriali 0304, 0305);
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Sede: Vanganel 38, Capodistria.
21. Zazid, comprendente l'abitato Zazid (circondari territoriali 0197, 0198);
Sede: Zazid n.n., Črni Kal.
22. Žusterna – Giusterna, comprendente parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0061 a 0089,
0095, 0348, 0354, 0359, 0360, 0376, 0377).
Sede: Dolga reber 5 – Costa Lunga 5, Koper – Capodistria.«
Articolo 50
Il testo dell'articolo 141, terzo comma, è modificato come
segue:
»Nel compimento di atti giuridici la comunità locale agisce
in nome proprio e per conto proprio, nell'ambito delle mansioni
stabilite con il presente statuto, ossia dal decreto.«.
Articolo 51
Il testo introduttivo dell'articolo 143 è modificato come segue:
»La comunità locale regola e sbriga gli affari locali, ed in
particolare:«
Articolo 52
All'articolo 145 si aggiunge un nuovo comma, il comma
terzo, il quale recita come segue:
»La comunità locale ha il diritto di esprimere pareri nonché di avanzare iniziative e proposte agli organi del comune
riguardo la gestione delle questioni pubbliche nel comune che
si riferiscono alla comunità locale.«.
Articolo 53
Nell’articolo 146 il testo »il massimo organo« è sostituito
dal testo: »l'organo«.
Articolo 54
Nell'articolo 147, primo comma, è depennata la prima
frase.
Nel secondo comma è aggiunta una nuova, seconda,
frase come segue:
»Per l’inizio e la cessazione della durata in carica dei
membri del consiglio si applicano in senso conforme le disposizioni che regolano la durata in carica dei membri del consiglio
comunale.«.
Il testo del terzo comma è modificato come segue:
»L’incompatibilità della funzione del membro nel consiglio
della comunità locale è disciplinata dalla legge.«.
Articolo 55
Il testo dell'articolo 148 è modificato come segue:
»I consigli delle comunità locali sono composti dal seguente numero di membri:
1 Consiglio della Comunità locale Bertoki
– Bertocchi
11 membri
2 Consiglio della Comunità locale Boršt
7 membri
3 Consiglio della Comunità locale Črni Kal 13 membri
4 Consiglio della Comunità locale Dekani
9 membri
5 Consiglio della Comunità locale Gračišče 13 membri
6 Consiglio della Comunità locale Gradin
9 membri
7 Consiglio della Comunità locale Hrvatini
– Crevatini
11 membri
8 Consiglio della Comunità locale Kopercenter – Capodistria-centro
13 membri
9 Consiglio della Comunità locale
Semedela – Semedella
13 membri
10 Consiglio della Comunità locale
Za gradom – Al castelletto
9 membri
11 Consiglio della Comunità locale
Marezige
9 membri
12 Consiglio della Comunità locale OlmoPrisoje
11 membri
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13 Consiglio della Comunità locale PobegiČežarji
11 membri
14 Consiglio della Comunità locale
Podgorje
7 membri
15 Consiglio della Comunità locale
Rakitovec
5 membri
16 Consiglio della Comunità locale
Sv. Anton
11 membri
17 Consiglio della Comunità locale Škocjan
– San Canziano
11 membri
18 Consiglio della Comunità locale Škofije 11 membri
19 Consiglio della Comunità locale Šmarje 13 membri
20 Consiglio della Comunità locale
Vanganel
7 membri
21 Consiglio della Comunità locale Zazid
7 membri
22 Consiglio della Comunità locale
Žusterna – Giusterna
11 membri
Nelle comunità locali nazionalmente miste, alla comunità
nazionale italiana spetta uno dei seggi nel consiglio della comunità locale, del numero totale di cui al comma precedente. Il
membro della comunità nazionale italiana è eletto in un’unica
unità elettorale comprendente il territorio dell’intera comunità
locale.
I membri del consiglio della comunità locale sono eletti col
sistema maggioritario. Il numero delle circoscrizioni elettorali è
stabilito dal consiglio comunale con un apposito atto.«
Articolo 56
In seguito all’articolo 148 è aggiunto il nuovo articolo
148.a, il quale recita come segue:
»Articolo 148.a
La prima seduta è convocata dal presidente uscente del
consiglio della comunità locale entro e non oltre il termine di
venti (20) giorni dall’elezione dei membri del consiglio della
comunità locale. Fino alla elezione del nuovo presidente, la
seduta è presieduta dal membro più anziano in termini di età,
oppure dal membro stabilito, su proposta del predetto membro
più anziano, dal consiglio della comunità locale.
Nel caso in cui il presidente uscente del consiglio non
convochi la seduta entro il termine stabilito, essa viene
convocata dal presidente della commissione elettorale comunale.
Il consiglio si reputa costituito quando sono convalidati i
mandati a più della metà dei suoi componenti.«
Articolo 57
Il testo dell'articolo 149 è modificato come segue:
»Il consiglio della comunità locale elegge tra i suoi membri
il proprio presidente.
Il presidente del consiglio della comunità locale:
– rappresenta il consiglio della comunità locale;
– convoca e presiede le sedute del consiglio;
– prepara le proposte di decisioni approvate dal consiglio
e si occupa della loro attuazione;
– prepara la proposta del piano finanziario annuale, del
programma di lavoro, del conto consuntivo e della relazione
annuale;
– sottoscrive i contratti e gli atti adottati dal consiglio;
– in base alla decisione del consiglio della comunità locale
convoca le assemblee dei cittadini della comunità locale, e
– svolge altre mansioni stabilite dal consiglio della comunità locale.
Su proposta del presidente, il consiglio della comunità
locale elegge un vicepresidente. Egli sostituisce il presidente e
svolge i compiti per i quali è stato autorizzato dal presidente.«.
Articolo 58
In seguito all’articolo 149 è aggiunto il nuovo articolo
149.a, il quale recita come segue:
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»Articolo 149.a
Il consiglio della comunità locale opera in sedute ordinarie
e straordinarie. La convocazione delle sedute del consiglio
compete al presidente del consiglio.
Il presidente del consiglio convoca la seduta del consiglio
della comunità locale minimo quattro volte l'anno. Il presidente
deve inoltre convocare la seduta della comunità su richiesta
del sindaco o di almeno la metà dei membri del consiglio della
comunità locale.«.
Articolo 59
Il testo dell'articolo 150 è modificato come segue:
»Il consiglio della comunità locale delibera validamente
con la presenza alla seduta della maggioranza dei membri; le
decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dei
membri presenti.«
Articolo 60
Nel testo dell’articolo 151 è depennato il primo alinea.
Nel terzo alinea, dopo la parola »consuntivo« viene aggiunto il testo », nonché la relazione annuale«.
Il testo del quinto alinea è modificato come segue:
»– può nominare organi di lavoro permanenti o provvisori
del consiglio;«
Il testo del settimo alinea è modificato come segue:
»– decide riguardo la convocazione dell’assemblea dei
cittadini della comunità locale;«.
Nell’ultimo alinea è depennato il testo », come pure con
lo statuto della comunità locale«.
Articolo 61
Il testo dell’articolo 152 è modificato come segue:
»Il consiglio della comunità locale istituisce organi di lavoro preposti alla formulazione di pareri e prese di posizioni in
merito a singole questioni, nonché all’analisi ed alla predisposizione di proposte di decisioni da sottoporre in approvazione
al consiglio della comunità locale.«
Articolo 62
Il testo dell’articolo 153 è modificato come segue:
»Riguardo alle questioni non disciplinate nel presente
capitolo, per il funzionamento dei consigli delle comunità locali
si applicano in senso conforme le disposizioni del presente
statuto e del regolamento del consiglio comunale.«.
Articolo 63
L'articolo 154 è soppresso.
Articolo 64
Il testo dell’articolo 155 è modificato come segue:
»Per la trattazione di determinati argomenti può essere
convocata l’assemblea dei cittadini della comunità locale.
Per l’attuazione dell’assemblea dei cittadini della comunità
locale si applicano in senso conforme le disposizioni del presente statuto che regolano l’assemblea dei cittadini del comune.«
Articolo 65
Gli articoli 157 e 158 sono soppressi.
Articolo 66
Nell’articolo 161, primo comma, il testo »di referendum« è
sostituita dal testo »delle assemblee dei cittadini«.
I comma due, tre, quattro e cinque sono soppressi.
Articolo 67
Nell’articolo 163 è depennato il terzo alinea.
Il testo del quarto alinea è modificato come segue:
»– con donazioni di persone giuridiche e fisiche;«.
È aggiunto un nuovo secondo comma come segue:
»I mezzi che la comunità locale ottiene nei modi di cui al
comma precedente possono essere destinati esclusivamente
per il finanziamento delle sue mansioni.«.
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Articolo 68
Nell’articolo 164, secondo comma, il testo »dietro proposta del comitato per l’autonomia locale« è sostituito con il
testo »e in conformità al bilancio comunale relativo al singolo
esercizio finanziario«.
Articolo 69
Nell’articolo 165 è aggiunto un nuovo comma, il comma
sesto, il quale recita come segue:
»L’attuazione del piano finanziario della comunità locale è
responsabilità del consiglio della comunità locale.«
Articolo 70
Il testo dell'articolo 166 è modificato come segue:
»L’attuazione delle mansioni tecniche, organizzative e
amministrative per i consigli delle comunità locali è garantita
nell’ambito dell’amministrazione comunale.«
Articolo 71
Il testo dell’articolo 170 è modificato come segue:
»L’amministrazione comunale emana decisioni e delibere,
nonché altri singoli atti.«.
Articolo 72
Nell’articolo 171, primo comma, è depennato il testo »fatti
salvi gli organi dell’amministrazione comunale,«
Articolo 73
Nell’articolo 173, primo comma, il testo »costituisce gli
organi dell’amministrazione comunale e ne determina le mansioni« è sostituito con il testo »costituisce l’amministrazione
comunale«.
Articolo 74
Negli articoli 176 e 177 è depennata la parola »degli organi«.
Articolo 75
Nell’articolo 179, primo comma, il testo »gli organi comunali« è sostituito dal testo »l’amministrazione comunale«.
Nel secondo comma il testo »rilasciati dagli organi
dell’amministrazione comunale« è sostituito con il testo »rilasciati dall’amministrazione comunale«.
Nel quarto comma il testo »degli organi comunale« è sostituito dal testo »degli organi comunali e dell’amministrazione
comunale«.
Articolo 76
L'articolo 181 è soppresso.
Articolo 77
Il titolo del sottocapitolo »2. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI DECRETI E DI ALTRI ATTI GENERALI«, così come
gli articoli dal 182 al 191 sono soppressi.
Articolo 78
L'articolo 201 è soppresso.
Articolo 79
Nell’articolo 204 il testo »nell’articolo 182 del presente
statuto« è sostituito dal testo »nel Regolamento del consiglio
comunale«.
DISPODIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 80
In data dell’entrata in vigore delle presenti modifiche e
integrazioni del statuto cessa la vigenza dei seguenti atti:
– gli statuti delle comunità locali;
– la Delibera del consiglio comunale del Comune città di
Capodistria sul conferimento della delega a esprimere pareri
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nelle procedure di nomina dei direttori degli asili e scuole pubblici e di altri enti di formazione ed educazione alla Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, n. 012-12/2014 del
4 dicembre 2014 e
– la Delibera sulla determinazione del numero dei membri
nei consigli delle comunità locali e sulla determinazione delle
circoscrizioni elettorali nelle comunità locali sul territorio del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/14),
la quale però rimane in vigore fino al giorno dell’indizione delle
prossime elezioni dei membri del consiglio delle comunità locali.
Articolo 81
Le disposizioni dell’articolo 16 delle presenti modifiche
ed integrazioni dello statuto che si riferiscono alla elezione del
presidente e del vicepresidente del comitato di controllo, si
applicano a partire dalla loro prima nomina successiva.
Le disposizioni dell’articolo 55 delle presenti modifiche ed
integrazioni dello statuto che definiscono il numero dei membri
dei consigli delle comunità locali, nonché la definizione delle circoscrizioni elettorali, si applicano a partire dalle prime elezioni ordinarie successive dei membri dei consigli delle comunità locali.
Le disposizioni dell’articolo 70 delle presenti modifiche ed
integrazioni dello statuto che definiscono l’attuazione dell’esercizio delle mansioni tecniche, organizzative e amministrative
per i consigli delle comunità locali, si applicano al più tardi a
partire dal 1° gennaio 2019.
Articolo 82
Le presenti modifiche ed integrazioni allo statuto hanno
efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-2/2018
Capodistria, 19 aprile 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
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Zaključni račun proračuna Mestne občine
Koper za leto 2017

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

RAZGLAŠAM
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Koper za leto 2017
Št. 410-136/2016
Koper, dne 20. aprila 2018
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08
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– odločba US, 79/09,14/09 – odločba US, 51/10, 84/10 – odločba US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718 in
71/17 – ZIPRS1819) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 19. aprila 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Koper za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Koper za leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto
2017 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih
uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

54.407.880

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

48.122.369

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

37.943.964

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

23.991.627

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

12.530.348

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

71

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

10.178.405

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA

7.883.486

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.816.954

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)

3.896.314

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

722

PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730)

4.605

730

PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

4.565

731

PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.891.520

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

1.874.184

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

1.421.989

68.109
331.681
78.175

326.939

3.569.375

40

17.336
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PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

493.072

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

150.593

787

PREJETA SREDSTVA
IZ DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

342.479

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

53.422.501

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

8.963.018

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

3.847.714

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

465.259

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

114.788

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

583.174
3.952.083

27.053.980
1.470.080
11.237.066

2.884.653
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Stran

55
550

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
2.076.750
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
2.076.750
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
-573.953
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
–1.566.750
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–985.379
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
15.937.927
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in
drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2017
v višini 573.953 EUR se je kril s črpanjem sredstev na računih
iz preteklih let.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega
računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2017, podana
po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani
Mestne občine Koper.
3. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 so tudi sredstva rezervnega sklada
Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2017
155.684,46 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2017 45.000,00 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2017 56.778,62 EUR
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2017
143.905,84 EUR.

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 14.956.351

420

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.449.152

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO PU

685.946

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič

1.763.206

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

985.379

Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.

432

III.

11.462.181

14.956.351

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

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

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

752

SREDSTVA KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

VI.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

7.418
0
7.418

0

7.418

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE

510.000
510.000

4997

4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto
2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-136/2016
Koper, dne 19. aprila 2018

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003
e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05,
67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL CONTO CONSUNTIVO
del bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l'anno 2017
N. 410-136/2016
Capodistria, 20 aprile 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

Stran

4998 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

In base all'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 100/08
– sentenza della CC, 79/09, CC, 14/09 – sentenza della CC,
51/10, 84/10 – sentenza della CC), all'articolo 98 della Legge
sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718 e
71/17 – ZIPRS1819) nonché agli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale 40/00,
30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria durante la seduta del 19 aprile 2018 ha
approvato il

CONTO CONSUNTIVO
del bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l'anno 2017
Articolo 1
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017.
Articolo 2
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune
città di Capodistria per l'anno 2017, contiene le entrate e gli altri
introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio
riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei
crediti e degli investimenti nonché nel conto finanziario, che
comprende:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO I.

TOTALE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)

54.407.880

ENTRATE CORRENTI (70+71)

48.122.369

70

ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)

37.943.964

700

IMPOSTE SUL REDDITO
E SUGLI UTILI

23.991.627

703

IMPOSTE PATRIMONIALI

12.530.348

704

IMPOSTE LOCALI SU BENI
E SERVIZI

71

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)

10.178.405

710

PARTECIPAZIONE AI
PROFITTI ED ALLE ENTRATE
PATRIMONIALI

7.883.486

1.421.989

711

TASSE E CONTRIBUTI

712

MULTE

68.109

713

ENTRATE DA VENDITA
DI BENI E SERVIZI

714

ALTRE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

1.816.954

72

ENTRATE PROVENIENTI
DA CAPITALE (720+722)

3.896.314

720

ENTRATE RICAVATE
DALLA VENDITA DI BENI
STRUMENTALI

326.939

722

ENTRATE RICAVATE DALLA
VENDITA DI TERRENI E DEL
PATRIMONIO IMMATERIALE

3.569.375

73

DONAZIONI RICEVUTE (730)

4.605

730

DONAZIONI ED ELARGIZIONI
RICEVUTE DA PERSONE
GIURIDICHE NAZIONALI

4.565

331.681
78.175

731

DONAZIONI ED ELARGIZIONI
RICEVUTE DA PERSONE
GIURIDICHE STRANIERE
40
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ERARIALI
1.891.520
740
TRASFERIMENTI ERARIALI
DA ALTRI ENTI FINANZIARI
PUBBLICI
1.874.184
741
TRASFERIEMNTI ERARIALI
DAI FONDI PROVENIENTI
DAL BILANCIO EU
17.336
78
ENTRATE DA FONDI
COMUNITARI
493.072
786
ALTRE ENTRATE
COMUNITARIE
150.593
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE
ISTITUZIONI COMUNITARIE
342.479
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43) 53.422.501
40
SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)
8.963.018
400
SALARI ED ALTRE
EROGAZIONI AL PERSONALE
3.847.714
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI DATORI DI LAVORO
583.174
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
3.952.083
403
SPESE PER INTERESSI
IN AMBITO NAZIONALE
465.259
409
FONDI ACCANTONATI PER
LA RISERVA
114.788
41
STANZIAMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)
27.053.980
410
SOVVENZIONI
1.470.080
411
SOVVENZIONE A FAVORE DEI
SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
11.237.066
412
TRASFERIMENTI DI FONDI
A FAVORE DELLE
ORGANIZZAZIONI ED ENTI
NO PROFIT
2.884.653
413
ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI IN AMBITO
NAZIONALE
11.462.181
42
SPESE DI FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI (420)
14.956.351
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI STRUMENTALI
14.956.351
43
TRASFERIMENTI
PER INVESTIMENTI
2.449.152
431
TRASFERIMENTI
PER INVESTIMENTI A FAVORE
DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE NON
SONO FRUITORI
DEL BILANCIO
685.946
432
TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI A FAVORE
DEI FRUITORI DEL BILANCIO
1.763.206
III. AVANZO DI BILANCIO
(DISAVANZO) (I.-II.)
985.379
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI
ED ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE (751+752)
7.418
751
ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE
0

Uradni list Republike Slovenije
752
44

Št.

RICAVO IN SEGUITO
ALLA PRIVATIZZAZIONE
V.

CONCESSIONE DI PRESTITI
ED AUMENTO DI QUOTE
IN CAPITALE (440+441)

VI.

PRESTITI CONTRATTI MENO
QUELLI CONCESSI
E MUTAMENTI DELLE QUOTE
IN CAPITALE (IV.-V.)

7.418

C. CONTO FINANZIARIO
50

VII. INDEBITAMENTO (500)

500

1595.

4999

Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski
svet Občine Laško na 25. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

510.000

INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE

Stran

LAŠKO

7.418
0
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ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2018

510.000

55

VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)

2.076.750

550

RIMBORSI DEI DEBITI
ASSUNTI IN AMBITO
NAZIONALE

2.076.750

IX.

INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI DI CASSA
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17 z dne 28. 12. 2017) tako,
da glasi:

–573.953

X.

INDEBITAMENTO NETTO
(VII.-VIII.)

»

–1.566.750

FINANZIAMENTO NETTO
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*

–985.379

XI.

XII. STATO DEI FONDI SUI CONTI
IN DATA 31 DICEMBRE
DELL'ANNO PRECEDENTE

A.

Skupina/Podskupina kontov

Articolo 3
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017
anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria che riflette i seguenti valori:
– Saldo del Fondo di riserva in data 1 gennaio 2017
155.684,46 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2017
45.000,00 EUR
– Mezzi del Fondo di riserva utilizzato nell’anno 2017
56.778,62 EUR
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2017
143.905,84 EUR.
Articolo 4
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune
città di Capodistria per l’anno 2017 è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

16.944.363,05

70

DAVČNI PRIHODKI

10.620.215,00

700 Davki na dohodek in dobiček

8.571.595,00

703 Davki na premoženje

1.473.620,00

704 Drugi davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

72

73

575.000,00
4.206.568,00
661.200,00
8.000,00
21.100,00
2.911.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki

604.768,00

KAPITALSKI PRIHODKI

928.900,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

347.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred

581.400,00

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI

300,00
300,00
1.188.380,05

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

700.865,00

741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sredstev EU

487.515,05

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 19.683.003,40

40

TEKOČI ODHODKI

N. 410-136/2016
Capodistria, 19 aprile 2018
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.

v EUR
Leto 2018

I.

15.937.927

La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto
alle entrate e gli altri introiti in base al conto consuntivo del
bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2017 ammonta a 573.953 EUR e viene coperta con fondi
disponibili risalenti agli anni precedenti.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del
conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l’anno 2017, secondo la struttura del bilancio
approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune
città di Capodistria.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

781.028,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

115.548,00

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

4.895.190,50

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

3.729.440,50
70.200,00
193.974,00
6.885.753,00
0,00

Stran

5000 /

Št.
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Uradni list Republike Slovenije
1596.
3.534.000,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42

43

III.

485.450,00

413 Drugi tekoči domači transferi

2.866.303,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.480.414,90

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

7.480.414,90

INVESTICIJSKI TRANSFERI

421.645,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. os., ki niso PU

241.645,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

180.000,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403-404)

–2.738.640,35

–2.672.640,35

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski
svet Občine Laško na 25. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Laško za leto 2019
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2019 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+ 41)
3.045.839,50
IV.

75

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

Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

0,00

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
»

VI.

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

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

2.850.711,00

A.

50

ZADOLŽEVANJE

2.850.711,00

Skupina / Podskupina kontov

500 Domače zadolževanje

2.850.711,00

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

18.954.292,00

70

DAVČNI PRIHODKI

10.734.473,00

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

489.706,90

55

ODPLAČILA DOLGA

489.706,90

550 Odplačila domačega dolga

489.706,90

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

–377.636,25

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

2.361.004,10

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

2.738.640,35

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2017

881.974,48

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-13/2017
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.685.853,00

703 Davki na premoženje

1.473.620,00

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

72

73
74

Leto 2019

700 Davki na dohodek in dobiček
704 Drugi davki na blago in storitve
71

v EUR

575.000,00
3.945.300,00
661.200,00
8.000,00
21.100,00
2.911.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki

343.500,00

KAPITALSKI PRIHODKI

798.900 00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

217.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred

581.400,00

PREJETE DONACIJE

300,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

300,00

TRANSFERNI PRIHODKI

3.465.239,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.539.736,00

Uradni list Republike Slovenije
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sredstev EU
78

Št.

1.925.503,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

10.080,00

786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU

10.080,00

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

20.707.524,00

40

TEKOČI ODHODKI

4.663.860,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

788.389,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

115.121,00

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

42

43

III.

VI.

6.910.803,00
0,00
3.534.900,00
485.800,00
2.890.103,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.821.261,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.821.261,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

311.600,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. os., ki niso PU

121.600,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

190.000,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+ 41)

75

90.200,00
200.288,00

413 Drugi tekoči domači transferi

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403-404)

IV.

3.469.862,00

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

–1.753.232,00

–1.667.232,00
3.105.110,00
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Stran

5001

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

2.177.639,30

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

1.753.232,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2017

504.338,29

424.407,30

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in izdatki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infrastrukturi po pogodbi s CEROZ d.o.o.;
6. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o
njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

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

0,00

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

2.857.596,00

50

ZADOLŽEVANJE

2.857.596,00

500 Domače zadolževanje

2.857.596,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

679.956,70

55

ODPLAČILA DOLGA

679.956,70

550 Odplačila domačega dolga

679.956,70

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi postavkami proračuna odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih
skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske

Stran

5002 /

Št.

33 / 18. 5. 2018

odhodke in transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

Uradni list Republike Slovenije
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko
zadolži do višine 2.857.596,00 EUR, in sicer za naslednje
investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnjo cestne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Laško, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic
1.000.000,00 EUR.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 400.000,00 EUR
pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki
bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
130.288,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na
naslednji seji.
9. člen

(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2017
Laško, dne 25. aprila 2018

(krajevne skupnosti)
Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju četrtega odstavka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR za storitve
in 20.000,00 EUR za gradbena dela.
Sredstva, ki so v proračunu zagotovljena krajevnim skupnostim za obnovo cest in javnih površin na postavki 07140
so namenska in se v primeru, da jih krajevna skupnost ne porabi v tekočem letu, prenesejo v naslednje proračunsko leto.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000,00 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1597.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško,
finančno-računovodske in svetovalne storitve
za zavode, društva in ostale pravne osebe

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 25. seji
dne 25. 4. 2018 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Sedmica Laško, finančnoračunovodske in svetovalne storitve za zavode,
društva in ostale pravne osebe
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe (Uradni
list RS, št. 45/11).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 477/01/2018
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1598.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila
članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih
enot v krajevnih skupnostih Občine Laško

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je
Občinski svet Občine Laško na 25. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot
v krajevnih skupnostih Občine Laško
1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško
(Uradni list RS, št. 33/10) se spremeni 9. člen, tako da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jurklošter se
območje krajevne skupnosti razdeli na 3 volilne enote, v katerih
se voli 9 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Jurklošter,
– Lahov Graben,
– Lipni Dol.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Blatni Vrh,
– Marijina vas,
– Mrzlo Polje.
V 2. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Polana,
– Paneče.
V 3. volilni enoti se voli 3 člane sveta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2010
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1599.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen subvencioniranja nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 79/15 – UPB1), 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju
odpadne komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15,
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76/17) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/15) je Občinski
svet Občine Laško na 25. redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/15), nadalje Pravilnik.
2. člen
Spremeni se 4. člen Pravilnika, tako da se glasi:
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva glede na
velikost MKČN kot sledi:
– do vključno 6 PE, 600 EUR;
– od vključno 7 PE do vključno 10 PE, 1000 EUR;
– od vključno 11 do vključno 20 PE, 1.200 EUR.
3. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen četrta alineja Pravilnika
tako, da se glasi:
– MKČN mora imeti certifikat (izjavo o lastnostih) in listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje veljavna
zakonodaja in je navedena na seznamu na spletnih straneh
Gospodarske zbornice Slovenije;
MKČN – rastlinska čistilna naprava mora imeti projektno
dokumentacijo (PID) in listino o skladnosti izdelka z zahtevami
glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot
jih predpisuje veljavna zakonodaja.
4. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41010-11/2018
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1600.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2018
v Občini Laško

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZpolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13,
8/15, 6/18 – Odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na
25. seji dne 25. 4. 2018 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2018 v Občini Laško
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2018 v Občini Laško.
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2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljen glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Laško v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-01/2018
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2. Upoštevaje sprejem Akta v Občini Jezersko in Občini
Preddvor se uskladi odstotek glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA, določen glede na število prebivalcev
tako, da se odstotek glasov, ki ga ima pri sprejemanju odločitev
Sveta RCERO LJUBLJANA vsak župan spremeni, kot sledi:
– župan Mestne občine Ljubljana: 46,65 % glasov,
– župan Občine Brezovica: 1,96 % glasov,
– župan Občine Dobrova - Polhov Gradec: 1,24 % glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 0,97 % glasov,
– župan Občine Horjul: 0,48 % glasov,
– župan Občine Medvode: 2,65 % glasov,
– župan Občine Škofljica: 1,78 % glasov,
– župan Občine Ig: 1,19 % glasov,
– župan Občine Velike Lašče: 0,70 % glasov,
– župan Občine Vodice: 0,79 % glasov,
– župan Občine Kamnik: 4,77 % glasov,
– župan Občine Komenda: 0,99 % glasov,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem: 1,23 % glasov,
– župan Občine Grosuplje: 3,32 % glasov,
– župan Občine Ivančna Gorica: 2,66 % glasov,
– župan Občine Dobrepolje: 0,63 % glasov,
– župan Občine Ribnica: 1,52 % glasov,
– župan Občine Loški potok: 0,30 % glasov,
– župan Občine Sodražica: 0,35 % glasov,
– župan Občine Bloke: 0,25 % glasov,
– župan Občine Žiri: 0,79 % glasov,
– župan Občine Šmartno pri Litiji: 0,90 % glasov,
– župan Občine Vrhnika: 2,75 % glasov,
– župan Občine Borovnica: 0,71 % glasov,
– župan Občine Log - Dragomer: 0,59 % glasov,
– župan Občine Idrija: 1,91 % glasov,
– župan Občine Cerkno: 0,74 % glasov,
– župan Občine Trebnje: 2,04 % glasov,
– župan Občine Mokronog - Trebelno: 0,49 % glasov,
– župan Občine Mirna: 0,42 % glasov,
– župan Občine Šentrupert: 0,47 % glasov,
– župan Občine Ajdovščina: 3,10 % glasov,
– župan Občine Vipava: 0,91 % glasov,
– župan Mestne občine Kranj: 9,07 % glasov,
– župan Občine Jezersko: 0,10 % glasov in
– župan Občine Preddvor: 0,58 % glasov.
3. Predsednik Sveta RCERO LJUBLJANA sklep objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 40-SRLn/2018
Ljubljana, dne 10. maja 2018
Predsednik
Sveta RCERO LJUBLJANA
Zoran Janković l.r.

LJUBLJANA
1601.

Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta
o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Na podlagi 5. člena Akta o ustanovitvi Sveta RCERO
LJUBLJANA (Uradni list RS, št. 98/15) je Svet RCERO LJUBLJANA na 4. dopisni seji dne 10. maja 2018 soglasno sprejel
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1. Svet RCERO LJUBLJANA je na svoji 4. dopisni seji
ugotovil, da sta Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA
(v nadaljevanju: Akt) sprejela Občinski svet Občine Jezersko
na svoji seji dne 13. 2. 2018 in Občinski svet Občine Preddvor
na svoji seji dne 18. 4. 2018.

MIREN - KOSTANJEVICA
1602.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele
št. 1/233, 1/273 in 1/297 vse k. o. 2328-Opatje
selo

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl.
US, 19/15, 66/17 in 61/17 – GZ), 29. člena Zakona o lokalni
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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, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 –
ZSPDSLS-1) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16)
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. dopisni seji,
ki je trajala od četrtka, 3. 5. 2018, do ponedeljka, 7. 5. 2018 do
12. ure, sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1/233,
1/273 in 1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo
naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1/233 in parc. št. 1/273 obe k. o. 2328-Opatje
selo, ki v naravi predstavljata del javne poti, kategorizirane
v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760122
Križišče–Ograjce ter
– parc. št. 1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo, ki v naravi
predstavlja pretežno nekategorizirano javno pot, v manjšem
delu pa del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 75/15) kot javna pot JP 760122 Križišče–Ograjce.
2. člen
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki
jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih
nepremičninah zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-19/2018-2
Miren, dne 7. maja 2018
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.
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- Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. dopisni seji, ki je trajala od četrtka, 3. 5. 2018, do
ponedeljka, 7. 5. 2018 do 12. ure, sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 622/7,
622/8, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 629/6, 959/13
vse k. o. 2325-Miren
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo
naslednje nepremičnine:
– parc. št. 622/7 in 622/8 obe k. o. 2325-Miren, ki v
naravi predstavljata del javne poti, kategorizirane v Odloku
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759244 Miren–
Zdravstveni dom,
– parc. št. 660/3, 660/4, 660/5, 660/6 in 629/6 vse
k. o. 2325-Miren, ki v naravi predstavljajo del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot
JP 759241 Križišče (občina)–šola ter
– parc. št. 959/13 k. o. Miren, ki v naravi predstavlja del
javnih poti, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15)
kot javna pot JP 759241 Križišče (občina)–šola in javna pot
JP 759243 Povezava v križišču ob občini.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena oziroma se v zemljiški knjigi vpišejo kot javno dobro
v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2018-2
Miren, dne 7. maja 2018
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

1603.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele
št. 622/7, 622/8, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6,
629/6, 959/13 vse k. o. 2325-Miren

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06
– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A,
20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14
– odl. US, 19/15, 66/17 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, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US
in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 17. člena Statuta Občine Miren

MOZIRJE
1604.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Turistično
območje Mozirje center VZHOD

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)
– v nadaljevanju besedila ZPNačrt ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) župan Občine Mozirje sprejme
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Turistično območje Mozirje
center VZHOD
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta Turistično območje Mozirje center VZHOD
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, 77/15 in 105/15) se
začne postopek priprave OPPN Turistično območje Mozirje
center VZHOD, za katerega je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega
prostorskega akta – OPPN. Območje predvidene ureditve
predstavlja del enote urejanja prostora EUP MO 19 podrobne
namenske rabe prostora BT – površine za turizem. Predmet
OPPN je prostorska ureditev območja, ki je opredeljena kot
površine za turizem BT in bo omogočala širitev turistične
dejavnosti. Za omenjeno območje obstaja investicijski in širši
javni interes.
II. Območje urejanja
Ureditveno območje OPPN se nahaja severno od regionalne ceste Mozirje Soteska v neposredni bližini že obstoječega turističnega kompleksa in vzhodno od nakupovalnega
centra Mozirje in obsega parcele št. 889/2, 889/4, 889/5,
889/6, 889/7 in 890 v k.o. Ljubija in parcele št. 93/13, 93/14
in 89/2 v k.o. Mozirje v Občini Mozirje. Ureditveno območje je
velikosti cca 15.350 m².
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja
urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za
komunalno opremljanje celotnega območja OPPN Turistično
območje Mozirje center VZHOD.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih
podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in
lokalne skupnosti.
Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
– analizi stanja prostora in dejanske rabe,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi
pobud investitorjev in programskih izhodišč občine,
– idejni zasnovi predvidenih objektov,
– idejni zasnovi krajinskih ureditev,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno
cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in
zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno
izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z
izdelovalcem OPPN, in ob upoštevanju že izdelanih analiz.
Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja
prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno
zakonodajo v pristojnosti Občine Mozirje.
IV. Oblika in vsebina
OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi
skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
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– z Zakonom 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 in 109/12);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
(v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno
z določili veljavne zakonodaje.
V. Roki izdelave
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku

Rok izvedbe

Objava sklepa o izdelavi OPPN

maj 2018

Priprava osnutka OPPN

maj 2018

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora

junij 2018

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN

julij 2018

Javna razgrnitev in javna obravnava

september 2018

Opredelitev občine do stališč, pripomb
in predlogov

oktober 2018

Priprava predloga OPPN

oktober 2018

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora

november 2018

Priprava usklajenega predloga OPPN

december 2018

Obravnava in sprejem OPPN na
občinskem svetu

januar 2019

VI. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN
podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:
– Komunala Mozirje d.o.o, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (CPVO),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja
Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1,
3000 Celje,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana
– Črnuče,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska 88, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ulica 3, 3000 Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le
teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora
pripravljavec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahteva-
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Št.

nih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj
prevzamejo lastniki parcel in pripravljavec prostorskega načrta.
Sredstva za izdelavo geodetskega posnetka, idejnih
zasnov in vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi
strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo
potrebna njegova izvedba) in celotno izdelavo OPPN zagotovijo lastniki parcel in pripravljavec prostorskega načrta. Za izdelavo programa opremljanja za območje OPPN, ki je njegov
sestavni del prav tako poskrbijo lastniki parcel in pripravljavec
prostorskega načrta.
VIII. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Mozirje, ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0004/2018
Mozirje, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

POSTOJNA
1605.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Postojna 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 11/18 – ZSPDSLS-1),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 23. člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO in 71/17), 54. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni
list RS, št. 71/17) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na
30. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2018
(Uradni list RS, št. 79/17) se spremeni drugi odstavek 2. člena
in drugi odstavek 10. člena in se glasita:
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:
KONTO

OPIS

OSN:
Rebalans I [1]
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

23.582.205
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TEKOČI PRIHODKI (70+71)

15.946.818

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

11.299.383

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

9.096.701

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.869.660

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

4.647.435

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

3.582.416

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

369.350

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

116.347

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

558.800

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

319.974

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

140.100

721

PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

0

722

PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

179.874

7221

PRIHODKI OD PRODAJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

163.675

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.000

730

PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

1.000

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)

7.314.413

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

2.379.934

7400

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

2.129.643

7401

PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNOV LOKALNIH
SKUPNOSTI

333.022
0

20.521

0

250.291

Stran
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PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
4.934.479

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE

0

PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

0
24.981.876

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

5.879.964

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

1.378.887

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

404

PLAČILA TUJIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

208.931

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
75

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

26.519

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

44

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB

0

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

46.769

987.479

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

12.440.961

420

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

316.804

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

268.385

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

1.590.006

12.440.961

48.419

0
0

0

3.559.444

0

DANA POSOJILA

93.300

207.219

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

26.519

440

4.152.077

6.344.148

–1.399.672

26.519

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

347.067

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

347.067

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

847.700

550

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

847.700

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)

0

–1.873.786

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–500.633

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

1.399.672

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA

1.915.073

0

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
(zadolževanje, poroštva, vračilo občinskega dolga,
upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO
in 71/17) in 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17) se Občina Postojna v letu 2018 lahko zadolžili
do višine 347.067 evrov. Povratna (kreditna) sredstva bodo
namenjena za financiranje projekta Gasilsko reševalni center Postojna – proračunska postavka 07003, načrt razvojnih
programov 0700300.
2. člen
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-91/2017
Postojna, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

1606.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Goričica ob Stari vasi – enota
urejanja prostora – PO 59/5 druge spremembe

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je
Občinski svet Občine Postojna na 30. redni seji dne 10. 5.
2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Goričica ob Stari vasi – enota
urejanja prostora – PO 59/5 druge spremembe
1. člen
S tem Odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Goričica ob Stari vasi – enoto urejanja prostora – PO 59/5
(v nadaljevanju: Spremembe OPPN).
2. člen
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora –
PO 59/5 (Uradni list RS, št. 105/12 in 37/15), so predlagane
spremembe v tekstualnem delu, grafične priloge ostanejo
nespremenjene.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
1. V točki »1. Namembnost« se v drugi alinei »Garaže
(dimenzije 4,00 m x 8,00 m)« spremeni v »Garaže (dimenzije
največ 5,00 m x 8,00 m)«. V tretji alinei se »Pokrita parkirišča
(največ 5,0 m x 5,0 m)« spremeni v »Pokrita parkirišča (največ
5,0 m x 8,0 m).
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2. V drugem odstavku 2. točke se zadnji dve povedi
združita v eno poved, tako da se pika za besedama »parkirna
mesta« spremeni v vejico.
4. člen
V 11. členu se na koncu šestega odstavka doda nova
stavek, ki se glasi »Vsa parkirna mesta imajo lahko nadstreške«.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
1. V 1. točki v četrtem odstavku se dimenzija prizidanih garaž ali nadstreškov iz »4,0 m x 8,0 m« spremeni v
»5,00 m x 8,00 m«. V petem odstavku se dimenzije nadstrešnic
nad parkirišči iz »5,00 m x 5,00 m« spremeni v »5,0 m x 8,0 m«.
2. V 2. točki v tretjem odstavku se višina kapnega zidu
iz »1,20 m« spremeni v »1,50 m«.
3. V 4. točki se v prvem odstavku za besedama »stanovanjske stavbe« doda »ali stanovanjske stavbe s pripadajočim nezahtevnim objektom«. V drugem odstavku se za
besedo »enostavni« doda »in nezahtevni«.
6. člen
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Gradnja v območju OPPN bo potekala v več fazah.
Prva faza predstavlja obvezno izgradnjo zbirne ceste
A ter dostopnih cest tako, da je omogočen krožni promet,
in gradnjo komunalne, energetske in ostale infrastrukture v
območju enot PE3 in PE4 v skladu z OPPN. Hkrati s to fazo
ali pa kasneje se lahko poljubno izgrajujejo načrtovani stanovanjski objekti v območju enot PE3 in PE4.
Druga faza predstavlja izgradnjo komunalne, energetske
in ostale infrastrukture v skladu z OPPN na območju prostorske enote PE2 in se lahko začne izvajati po dokončani prvi
fazi. Hkrati z drugo fazo ali pa kasneje se lahko poljubno
izgrajujejo načrtovani stanovanjski objekti v območju enote
PE2.
Na območju prostorske enote PE1 se izgradnja komunalne, energetske in ostale infrastrukture v skladu z OPPN
lahko izvaja neodvisno od prve in druge faze, ker se cesta B
priključuje direktno na cesto Pod Jelovico. Hkrati z izgradnjo
omenjene infrastrukture ali pa kasneje se lahko poljubno
izgrajujejo načrtovani stanovanjski objekti v območju enote
PE1.
Ureditev zelenih površin – prostorska enota PE5 se
izvede neodvisno od izvedbe ostalih faz.
Izgradnja komunalne, energetske in ostale infrastrukture ni pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za gradnjo
stanovanjskih hiš.
7. člen
V 21. členu v prvem odstavku se črta zadnji stavek.
8. člen
Spremembe in dopolnitve OPPN s prilogami so stalno na
vpogled na Občini Postojna in Upravni enoti Postojna.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2018
Postojna, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
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SEVNICA

1607.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2

Na podlagi 53. 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 8. in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. izredni seji dne
9. 5. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica 2
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16) (v nadaljevanju: OPN).
2. člen
Drugi, tretji, četrti in šesti odstavek tretjega člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Strateški del OPN je sestavljen iz besedila, ki je v poglavju 2.0 tega odloka in grafičnih prikazih na naslednjih kartah (v
merilu 1:60.000):
– prikazi zasnove prostorskega razvoja občine,
– prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture,
– prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve,
– prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo,
– prikazi usmeritev za razvoj v krajini,
– prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč.
(3) Izvedbeni del OPN je sestavljen iz besedila, ki je v poglavju 3.0 tega odloka in grafičnih prikazih na naslednjih kartah:
– pregledna karta Občine Sevnica z razdelitvijo na liste (v merilu 1:65.000),
– pregledna karta Občine Sevnica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
(v merilu 1:60.000),
v merilu 1:5.000:
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev,
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture.
(4) OPN ima tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov (za območje Občine Sevnica),
– prikaz stanja prostora občine Sevnica,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
– Urbanistični načrt Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom in Urbanistični načrt Krmelj,
– usmeritve za izdelavo OPPN,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev OPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.
(6) OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki. V primeru eventuelne različnosti velja verzija v tiskani obliki.«
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se:
– za drugo alinejo doda besedilo »DPN – državni prostorski načrt,«
– za besedo »prostora« v 26. alineji se doda vejica »,«
– 50. alineja se spremeni tako, da se po novem glasi: »SP – smer pozidave«
– za besedo »omrežje« se v 54. alineji doda vejica »,«
– za besedo »načrt« se v 60. alineji »vejica »,« nadomesti s piko ».«
4. člen
V 5. členu se:
– v točki 3.4.2.2.03 za besedo »stanovanj« doda črko »a«,
– nad točko 3.4.2.2.14 se v besedilu v oklepaju »tipi grabenih enot s prevladujočo PNRP-Z« v besedi grabenih med črko a
in b doda črka »d« tako, da se po novem glasi »tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-Z«
– v točki 3.4.2.2.22 se črta črka »i« ter se jo nadomesti s črko »p«
– za točko 3.4.2.2.27 se doda nova točka »3.4.2.2.28.ph – GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov«
– za točko 3.4.3.6.11 se doda nova točka »3.4.3.6.12 Objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov«
– spremeni se točka 3.6.0.0 tako, da se glasi: »Usmeritve za izdelavo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov«
5. člen
Četrti in peti odstavek 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Območje za razvoj turizma tvori s svojim izjemnim naravnim okoljem pogorje Lisce s širšim zaledjem. Na vrhu Lisce se
načrtuje ureditev turistične infrastrukture »Športno rekreacijske dejavnosti in turizem« tako, da bo zagotovljeno ohranjanje lastno-
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sti, zaradi katerih je območje Lisce opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena in EPO. Z aktivnostmi, povezanimi s
turizmom, ne smejo biti ogroženi habitatni tipi in habitatne vrste, ki se ohranjajo v ugodnem stanju. Območje za turizem se deloma
zagotavlja tudi v Krmelju ob ojezerjenih površinah, opuščenih površinskih rudniških kopih ter na Čelovniku (turistična kmetija Kosem). Na območju Stržišča se zagotovi razvoj termalnega turizma (Terme Počivice). Razvoj turizma na podeželju se na območjih
razpršene poselitve in s specifično ponudbo spodbuja tudi na posameznih lokacijah na vinogradniških območjih (urejanje vinskih
cest). Z možnostmi razvoja turizma so povezane posamezne lokalitete kulturne dediščine, še posebej območje starega jedra mesta
Sevnica s srednjeveškim gradom. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, razvoj
tematskih poti, vodne in obvodne dejavnosti) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi. Zavarovana območja, naravne
vrednote in območja biotske raznovrstnosti se lahko vključi v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi
varstva narave. Območja se lahko uredi za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z informacijami in opozorili. Površine za šport in
rekreacijo se načrtujejo v naseljih Blanca, Boštanj, Dolenji Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Orehovo, Podgorica (območje
na Lisci), Sevnica, Šmarčna, Tržišče in Zavratec.«
»(5) Območje energetske infrastrukture obsega površine zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Boštanj in HE ArtoBlanca. Dopolnjuje ga omrežje prenosnih daljnovodov in plinovoda, ki v pretežni meri potekajo po dolini rek Save in Mirne, kjer
potekajo tudi glavni koridorji cestnih in železniških povezav državne in regionalne ravni.«
6. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 13. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Vodovarstvena območja so zavarovana z naslednjimi občinskimi predpisi:
– Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Sevnica – za naslednja zajetja: Boršti – Divjakov izvir, Brunk
(Krajevna skupnost Blanca); Urška, Polžek I in II, Rajeva Peč, Kompolje, vodnjak Kompolje, Podnovo, Lukovščica, Močila (Krajevna
skupnost Boštanj); Lisce, v Štuku, Kajtna, pri stari žagi, Loka (Krajevna skupnost Loka); črpališče Stilles, črpališče ŽP, Dolna I in II,
na Skalcah (Krajevna skupnost Sevnica); Mačela, izvir pod Dedno goro, izvir Pehovc (Krajevna skupnost Studenec); Glaviški potok
– Štajngrob (Krajevna skupnost Šentjanž); izviri v turškem dolu, vodni vir v Medvejski dolini (Krajevna skupnost Tržišče); Pokojnik,
Lošče, Draga, Nouna I in II, Podgučka Štirna, na Gmajni, na Polani, na travnikih (Krajevna skupnost Zabukovje),
– Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče,
– Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje,
– Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino BPV – 1/98 v dolini Blanščice, na območju Krajevne skupnosti
Blanca,
– Odlok o zaščiti in zavarovanju vodnega vira z vrtino KRM – 1/98 pri Krmelju,
– Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož.
(5) Vodni viri javnih vodovodov v občini so:
– vrtine: Stilles V-1, Still-1, Still-2 (vsi Sevnica); B-I, B-II, B-3 in B-4 (vsi Boštanj); TV-1/96 (Telče-Tržišče); BPV-1/98 (Blanca);
K-1 (Križe); Impoljski potok-V1 (DUO Impoljca); KRM-1/98 (Krmelj); P-1 (Primož); VI-2/05 (Studenec); NG-2/2000 (Telče-Tržišče);
Inplet VR-1 (Dolnje Brezovo); KRM-2 (Šentjanž-Krmelj);
– zajetja: Lisce-Razbor, Cerje, Močile in Zajček (Lukovec), Sklepnica (Spodnje Vodale), Slapšak (Veliki Cirnik), Žirovnica
(Loka), Dolna 2 in Orehovec (Sevnica), Grahovica (Okič), Log I,II in III (vsi Log), Račica-Mekote (Račica), Otovca I (Breg-Šentjur),
Podskalica I in II (Zabukovje-Sevnica), Kladje (Kladje nad Blanco), Zavrate (Radež), Trnovec, Okroglice.
(6) V občini se nahajajo odprti kopi mineralnih surovin – na Logu, v Kaplji vasi, Češnjicah (Červivec), v Zabukovju nad Sevnico,
na Razborju in Zavratcu. Izkoriščene površine kamnolomov je potrebno sanirati. Za zadovoljevanje lokalnih potreb po tehničnem
kamnu – dolomitu, so določena območja širitve na lokacijah v Kaplji vasi, Zavratcu in Červivcu.«
7. člen
Spremenijo se peti, šesti, sedmi, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek 14. člena tako, da se glasijo:
»(5) V največji možni meri se vsa naselja opremi z javnim vodovodom. Ob upoštevanju značilne razpršene gradnje je dopustno v oddaljenih naseljih zagotoviti vodooskrbo tudi iz obstoječih individualnih sistemov, vendar se morajo ti, kjer je to mogoče,
vključiti v sistem javne oskrbe, tako da bo zagotovljena neoporečna pitna voda v okvirih minimalnih tehnično higienskih zahtev.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod.
(6) Načrtovane ureditve kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav temeljijo na Operativnem programu odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in Študiji odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Sevnica. Umeščanje in izgradnja
kanalizacijskih sistemov in objektov ČN se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih, vodovarstvenih območjih,
območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.
(7) Z izgradnjo kanalizacijskih sistemov za aglomeracije v Občini Sevnica, ki še nimajo izdelanega reševanja odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda, bo potrebno zgraditi okvirno 8 čistilnih naprav, obnoviti 2 obstoječi čistilni napravi ter zgraditi
20–25 km magistralne, primarne in sekundarne kanalizacije. Prav tako bo na kanalizacijskih sistemih potrebno zgraditi 10-12 manjših črpališč. Novi kanalizacijski sistemi so predvideni v celoti v ločenem sistemu. Za aglomeracije Sevnica, Boštanj, Radna in Log se
odpadne vode odvajajo na zgrajeno centralno ČN Sevnica za 9900 PE. Zgrajene so tudi RČN Bazga za naselja Gabrijele, Spodnje
Mladetiče, Zgornje Mladetiče in Polje pri Tržišču, ČN Orehovo, RČN Studenec, ČN Kompolje in SČN Dolnje Brezovo. Na območju
občine je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov in ČN (v skladu z izdelano Študijo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, na območju občine Sevnica, katero novelacijo je izdelalo JP Komunala Sevnica v letu 2014 še za naslednja naselja):
kanalizacija s ČN Loka - Račica (dolžina kanalizacije 6400 m, ČN 900 PE), kanalizacija s ČN Breg - Šentjur (dolžina kanalizacije 3100 m, ČN 300 PE), kanalizacija s ČN Blanca (dolžina kanalizacije 1200 m, ČN 400 PE), kanalizacija s ČN Arto (ČN
100 PE), kanalizacija s ČN Tržišče - Krmelj (ČN 600 PE), kanalizacija s ČN Šentjanž (ČN 400 PE), ČN Šmarčna (100 PE). Ciljna
stopnja opremljenosti javnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bo odvisna od analiz tehnične, tehnološke in
ekonomske upravičenosti.«
»(11) Izboljšano oskrbo občine bo zagotovila realizacija državne prostorske ureditve – izgradnje daljnovoda DV 2 x 110 kV
RTP Sevnica–RTP Mokronog–Sevnica. V prostoru občine je načrtovana tudi gradnja daljnovoda 2 x 400 kV vzankanje RP Hudo.
Preko območja Občine Sevnica potekata še obstoječa daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo–Krško in 2 x 110 kV Trbovlje–Brestanica z
vzankanjem HE Vrhovo, HE Boštanj, RTP Sevnica in HE Blanca. Na območju občine so zgrajeni objekti za proizvodnjo električne
energije HE Boštanj in HE Blanca ter razdelilna transformatorska postaja RTP Sevnica. Z delom na območje občine segata objekta
HE Vrhovo in HE Krško (v gradnji).
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Plinovod
(12) Preko območja občine potekajo naslednji prenosni plinovodi:
– R42; MRP Brestanica–MRP Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 barov,
– R42; MRP Sevnica–MRP Radeče; premer 150 mm; tlak 50 barov,
– P422; od R42 v km 13+110 – MRP Brezovo; premer 100 mm; tlak 50 barov,
– P423; od R42 v km 20+670 – MRP Sevnica; premer 100 mm; tlak 50 barov,
– P4231; MRP Sevnica–MRP Stilles; premer 250 mm; tlak 3 bare,
– P42311; MP Stilles–MRP Lisca; premer 200 mm; tlak 1 bar.
Navedeno omrežje je v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o. kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega
plina. Distribucijsko plinovodno omrežje v občini upravlja Javno podjetje Plinovod Sevnica. Na plinovod je priključenih 11 kotlovnic.
Skupaj je na plinovod priključenih več kot 900 stanovanj, ki se ogrevajo preko skupnih kotlovnic, in 550 individualnih stanovanjskih
hiš, javne stavbe in nekateri manjši industrijski odjemalci. Večje porabnike v industriji oskrbuje podjetje Plinovodi d.o.o. Obstoječe
plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še nepokritih območij potencialnih uporabnikov, predvsem v
predelih mesta z individualnimi stanovanjskimi hišami. V občini ni daljinskega ogrevanja stanovanj.
Lokalni energetski koncept in raba obnovljivih virov energije
(13) Občina ima izdelano energetsko zasnovo (Eco Consulting d.o.o., končno poročilo, oktober 2012). Na podlagi energetske zasnove (lokalnega energetskega koncepta) občine naj se energetska oskrba preusmerja na obnovljive vire energije ter na
soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Uporaba obnovljivih virov (geotermalne, vetrne, solarne energije
in sistemi ogrevanja na biomaso) naj bo prednostna povsod tam, kjer gradnja plinovodnega omrežja ni načrtovana. Zaradi gozdnatosti je še posebej primerna uporaba biomase. Na območjih z redko poselitvijo naj se načrtuje individualna energetska oskrba s
prednostno uporabo obnovljivih virov energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter na
vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve,
vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Pomemben obnovljivi vir, ki se na
območju občine že izkorišča, je vodna energija reke Save v spodnjem toku z zgrajenimi HE Boštanj in HE Blanca. V občino sega del
območja, ki se ureja za potrebe HE Krško. Razvoj pridobivanja bioplina je smiseln na eni od kmetij, ki ima pogoje za izrabo bioplina
in če zagotavlja zbiranje in skupno izkoriščanje presežnih hlevskih ostankov iz drugih kmetij. Z vidika učinkovitosti individualnih
sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se spodbuja uvajanje izrabe geotermalne energije s toplotno črpalko. V kar
največji možni meri se spodbuja pasivno in aktivno rabo sončne energije ter proizvodnjo električne energije s fotovoltaičnimi sistemi.
Na primernih lokacijah je smiselno preveriti tudi možnosti izrabe vetrne energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni
spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani
kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po
predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.«
8. člen
V prvem stavku prvega odstavka 15. člena se številka »118« spremeni v številko »119«.
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:

9. člen
»16. člen

(naselja, vključno z območji razpršene gradnje)
(1) Območje razpršene gradnje, ki se sanira z določitvijo ON, se nahaja na Metnem Vrhu in Čelovniku. Območje se sanira
na podlagi OPPN. Ostala območja razpršene gradnje, ki se na podlagi OPPN sanirajo z vključitvijo v obstoječe ON, so: Log, Breg,
Spodnje Vodale in Birna vas.«
10. člen
V 17. členu se:
– v drugem odstavku 17. člena se na koncu odstavka spremeni besedilo tako, da se za besedo »Brezje« briše beseda »in«
ter se namesto nje doda vejica, za besedo Križišče pa se doda nov tekst »in 119 – Marendol«.
– četrti odstavek se spremeni tako, da se sedaj glasi: »(4) Kot posebna prepoznana oblika razpršene poselitve se ohranjajo
vinogradniška območja v občini, značilna na širšem območju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja na prisojnih pobočjih in višjih legah
v bližini izvornih naselij območja kmetijskih zemljišč s prevladujočo vinogradniško rabo. Vinogradniška območja kot poseben tip
avtohtone razpršene poselitve so: Trnovec, Telška Gora, Nova Gora, Stara Gora – Zabreza, Poganka, Podvrh, Otavnik, Malkovec,
Krajna Brda – Kladje nad Blanco, Dobje, Orlska Gora – Goli Vrh, Dedna Gora, Križe, Apnenik pri Boštanju – sever, Apnenik pri
Boštanju – jug, Žigrski Vrh, Lamperče, Okroglice, Zajčja Gora, Štajngrob – Breško, Svrževo, Kamenško, Stari Jeperjek, Marendol
vzhod, Marendol zahod, Drušče, Trščina, Ravenski hrib – Ravne, Čanje, Jablanica, Breška Gora, Nova Gora.«
11. člen
Spremeni se četrti odstavek 19. člena tako, da se v zadnjem stavku črta besede »Tržišče«, »Drožanje«, »Blanca« in »Krmelj«.
12. člen
Spremeni se šesti odstavek 22. člena, tako da se glasi:
(6) Na območju Občine Sevnica je za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti opredeljenih 20 pokopališč (Sevnica,
Boštanj, Kompolje, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Razbor, Šentjur na Polju, Studenec, Rovišče pri Studencu, Šentjanž, Kal pri
Krmelju, Veliki Cirnik, Tržišče, Drušče, Slančji Vrh, Telče, Gabrijele, Zabukovje, Podgorje ob Sevnični).
13. člen
Spremenijo se drugi, peti, šesti, sedmi, 20., 22., 25., 34. in 35. odstavek 23. člena tako, da se glasijo:
»(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnih gradivih Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
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(5) V Občini Sevnica so kot ekološko pomembna območja prepoznana: Kamenški potok, Ajdovska peč, Raja peč, Mirna,
Vrhek, Boštanj, Sava od Radeč do državne meje, Bohor-Veternik, Zasavsko hribovje, Hinja s pritoki, Radulja in Čolniški potok.
(6) Posebej pomembna so tudi posebna varstvena območja Natura 2000: SI3000059 Mirna, SI3000085 Boštanj, SI3000134
Ajdovska peč, SI3000135 Raja peč, SI3000266 Kamenški potok, SI3000274 Bohor, SI3000280 Veliko Kozje, SI3000153 Vrhek,
SI3000340 Hinja s pritoki, SI3000192 Radulja s pritoki, SI3000321 Čolniški potok s pritoki in SI5000026 Posavsko hribovje.
(7) Posegov in dejavnosti, ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti zavarovanih območij, območij naravnih vrednot,
ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) naj se ne načrtuje ali izvaja. Na zavarovanem območju naravnega spomenika se z namenom trajne ohranitve lastnosti in zagotavljanja njihovega varstva z upoštevanjem
prepovedi, usmeritev in priporočil, ki so podani v aktu o zavarovanju (Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu
za botanični naravni spomenik).
(20) Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano ob upoštevanju naravne dinamike porečja ter se izvaja s sonaravnimi ukrepi. V primerih regulacij naj se preveri možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah. Za
vse posege v vodno in priobalno zemljišče je treba predhodno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami.
(22) Območja redkejših poplav so v Občini Sevnica ob reki Mirni in ob potoku Sevnična. Kot območje katastrofalnih poplav je opredeljeno območje ob reki Savi. Možnost pojavljanja poplav se je z ureditvijo nasipov ob reki Savi zmanjšala. Obseg
poplavnih območij in režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezna nadomestitev površin. Za
izboljšanje protipoplavne varnosti je potrebna zagotovitev ukrepov na območju naselja Tržišče (Mostec) ter ukrepi na hudourniških potokih (Sevnična na odseku Šmarje–Orešje, Vranjski potok na območju Lončarjevega Dola in Blanščice na odseku
Blanca–Poklek).
(25) Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Izkoriščanje mineralnih surovin se mora izvajati s sprotno sanacijo površin, po končanem izkoriščanju pa se izvede dokončna sanacija z
vzpostavitvijo prvotne rabe prostora. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o
rudarstvu. Izkoriščanje mineralnih surovin se v občini načrtuje in izvaja na podlagi koncesijskega razmerja – rudarske pravice
na naslednjih nahajališčih: Log II pri Sevnici (s širitvijo), Červivec II, Tržišče (Kaplja vas), Zavratec I in II. V primeru, da bo
sprejet OPPN in podeljena rudarska pravica, bo možno tudi izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita na območju kamnoloma
Sv. Jurij (Zabukovje/Podvrh II).
(34) Pri načrtovanju širitve poselitve se upošteva oceno nevarnosti in ogroženosti občine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom. V občini se za primere naravnih in drugih nesreč zagotavljajo površine za pokope večjega števila ljudi ob
obstoječem pokopališču Boštanj (KGV63) in Šentjanž (KGV68). Območje za pokope živali naj bo odmaknjeno od poselitve. Za
odlaganje ruševin se začasno uporabijo proste površine ob javnih cestah, trajno odlaganje pa se zagotavlja v opuščenih kamnolomih v občini, ki še niso samosanirani. Prostor za evakuacijo prebivalstva, živali in premičnih materialnih dobrin v primeru
naravnih in drugih nesreč se v Sevnici, Boštanju in Krmelju zagotavlja v zaprtih prostorih javnih objektov, na odprtih površinah
za šport in rekreacijo ter javnih površinah ob javnih objektih. V drugih naseljih v občini se prostor za evakuacijo ljudi, živali in
materialnih dobrin zagotavlja na dvoriščih in drugih odprtih površinah v naselju. V Sevnici se zagotavlja javna zaklonišča v skladu
s predpisi. Pri gradnji javnih in večstanovanjskih objektov je priporočljiva ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč.
(35) V Občini Sevnica se nahajata območji možne izključne rabe za potrebe obrambe Lisca in Laze. Območja možne
izključne rabe za potrebe obrambe so območja, ki so primarno namenjena za druge potrebe, ki pa jih je v primeru izrednega
stanja, vojnega stanja ali krize možno uporabiti za potrebe obrambe ter v miru za usposabljanje oziroma so za potrebe obrambe
v souporabi. V Občini Sevnica se nahaja tudi območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe – vplivno območje
telekomunikacijske in informacijske infrastrukture območja Lisca. Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja,
na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«
14. člen
V 26. členu se za zaporedna številko člena »26« zapiše piko, tako da se zapiše »26. člen«.
15. člen
Spremenita se prvi in tretji odstavek 27. člena tako, da se glasita:
»(1) Izvedbeni del OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po Zakonu o graditvi objektov in drugem predpisu v
zvezi s posegi v prostor: novogradnje, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje, spremembe
namembnosti, odstranitve in vse vrste drugih posegov v obstoječe objekte in zemljišča. Navedeni posegi so dopustni za vse
legalno zgrajene objekte na celotnem območju občine, če ni s tem odlokom določeno drugače.
(3) Za posege po izdanih ustreznih upravnih dovoljenjih se domneva, da niso v nasprotju s tem OPN. Pri posegih v obstoječe objekte, kjer zgrajeno stanje ni v skladu z merili legalnosti, je potrebno ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu
z določili tega OPN.«
Spremeni se 29. člen tako, da se glasi:

16. člen
»29. člen
(hierarhija določil)

(1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0. – Specifikacija EUP, območij in podobmočij
KGV s posebnimi PIP, še posebej v petem stolpcu, so pravno nadrejena splošnim določilom PIP za posamezno EUP.
(2) Pri posegih na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah oziroma pri njihovih nadomestnih gradnjah v prvi vrsti veljajo
merila, opredeljena za tovrstne stavbe v 55. členu OPN.
(3) V primerih morebitnih nasprotij med posameznimi določbami se poleg upoštevanja veljavne zakonodaje, v tem OPN
upoštevajo termini in opredelitve, ki so prikazane v strokovnih podlagah ter v prikazu stanja, ki so sestavni del tega OPN.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov, meje gradbenih enot prikazane v grafičnem delu OPN, odstopajo od dejanskega stanja v prostoru, je potrebno v postopku določitve parcele objekta
izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane
gradnje z OPN in stanjem v prostoru.«
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17. člen
Spremeni se tabela v 30. členu tako, da ima nova tabela naslednjo vsebino:
I. Območja stavbnih zemljišč
Osnovna namenska raba prostora
Oznaka
Opis
S
območja stanovanj
C

območja centralnih dejavnosti

I

območja proizvodnih dejavnosti

B

posebna območja

Z

območja zelenih površin

P

območja prometnih površin

E
O
A

območja energetske infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
površine razpršene poselitve

razpršena gradnja
II. Območja kmetijskih zemljišč
K1
najboljša kmetijska zemljišča
K2
druga kmetijska zemljišča
III. Območja gozdnih zemljišč
G
gozdna zemljišča
IV. Območja voda
V
površinske vode
VI
območje vodne infrastrukture
V. Območja drugih zemljišč
L
območja mineralnih surovin

Podrobnejša namenska raba prostora
Oznaka
Opis
SS
stanovanjske površine
SK
površine podeželskega naselja
CU
osrednja območja centralnih dejavnosti
CD
druga območja centralnih dejavnosti
IP
površine za industrijo
IG
gospodarske cone
IK
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
BT
površine za turizem
BC
športni centri
ZS
površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP
parki
ZD
druge urejene zelene površine
ZK
pokopališča
ZV
površine za vrtičkarstvo
PC
površine cest
PŽ
površine železnic
PO
druge prometne površine

Av

površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih
znak v prostoru

VC

celinske vode

LN

površine nadzemnega pridobivalnega prostora

18. člen
V drugem odstavku 33. člena se črta sedma alineja »ae – lokacij za intenzivno uporabo alternativnih virov energije na KGV
(49. člen)«.
19. člen
V 36. členu se:
– spremeni besedilo prvega odstavka, ki se sedaj glasi: »(1) V občini je kulturna dediščina zavarovana z občinskimi akti –
Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica in Odlokom o razglasitvi gradu Sevnica
z grajskim parkom za umetnostno arhitektonski spomenik. Območja, varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine,
so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu odloku.«
– doda 35. odstavek, ki se sedaj glasi: »(35) V območjih vrtnoarhitekturne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki
predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko
pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.«
20. člen
V 37. členu se:
– spremeni besedilo desetega odstavka, ki se glasi: »(10) Varovanje voda je opredeljeno v EUP KGV, na področju PNR V
(42. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni zakonski predpisi in vsi podzakonski akti s tega področja,
smernice Direkcije Republike Slovenije za vode ter podatki iz prikaza stanja prostora.«
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– besedilo druge alineje trinajstega odstavka »Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« nadomesti z besedilom »Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode.«
– spremeni besedilo 14. odstavka, ki se glasi: »(14) Komunalne odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije na
območjih, opremljenih z javno kanalizacijo in na območjih, ki jih je v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode treba opremiti z javno kanalizacijo. Če
na območju poselitve ni javne kanalizacije in se nahaja izven meja aglomeracij, se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz stavb načrtuje in izvaja v skladu z določili 21. člena prej navedene uredbe. Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno
vodo in objekte čistilnih naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in
območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.«
– spremeni besedilo 16. odstavka, ki se glasi: »(16) Komunalne čistilne naprave morajo imeti ustrezno stopnjo čiščenja,
tako da emisija snovi iz čistilnih naprav ne bo presegala mejne vrednosti, določene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno vodo in objekte čistilnih naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih narave,
območjih naravnih vrednot na območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.«
– spremeni besedilo 17. odstavka, ki se glasi: »(17) Odvajanje padavinskih voda na območju urbanih površin se ureja na tak
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z utrjenih površin; načrtovati je treba ponikanje in zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike (npr. zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki ipd.). V primeru izvedbe
ponikovalnic morajo biti le-te locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje vode
ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev odvodnje
načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnje po
erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.«
– spremeni besedilo 19. odstavka, ki se glasi: »(19) Za kmetovanje na območjih kmetijstva, predvsem glede rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojenja, je z vidika kemijskega in biološkega stanja voda bistveno, da je v skladu z Uredbo o predpisanih
zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju in Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati
iz kmetijskih virov. Pri izvajanju kmetijske prakse naj se dosledno upošteva širina priobalnega pasu ob vodah (vsaj 5,0 m za vode
2. reda in vsaj 40,0 m za vode 1. reda). Na priobalnih zemljiščih je, skladno z določili Zakona o vodah, v tlorisni širini 15 metrov od
meje brega voda 1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2. reda prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin. Na
vodnem in priobalnem zemljišču je, skladno z določili Zakona o vodah, prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v
trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali odmetavanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje
odpadkov.«
– doda nov 25. odstavek, ki se glasi: »(25) Referenčni odseki vodotokov so določeni v skladu s predpisi o vodah in so sestavni
del prikaza stanja prostora. Na referenčnih odsekih ter na vodotokih gorvodno, vključno z njihovo prispevno površino, in dolvodno
od referenčnih odsekov je treba upoštevati pogoje in omejitve posegov v vodno dobro v skladu s predpisi o vodah«.
– prejšnji 25. odstavek se preštevilči v 26. odstavek
– prejšnji 26. odstavek se preštevilči v 27. odstavek in se glasi: »Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni
v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter
karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne
nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in prikaz poplavnih dogodkov.«
– doda nov 28. odstavek, ki se glasi: »(28) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati
predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je
treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih
prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem
novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati
pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.«
– doda nov 29. odstavek, ki se glasi: »(29) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni,
so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne
povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.«
– doda nov 30. odstavek, ki se glasi: »(30) Ne glede na določbe osemindvajsetega in devetindvajsetega odstavka tega člena
so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter
posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.«
– prejšnji 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. in
51. odstavek se preštevilčijo v 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52.,
53., 54. in 55. odstavek.
– prejšnji 52. odstavek se preštevilči v 56. odstavek ter se črta 9. alineja
– prejšnji 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63. in 64. odstavek se preštevilčijo v 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63.,
64., 65., 66., 67. in 68. odstavek
– prejšnji 65. odstavek se preštevilči v 69. odstavek ter se glasi: »(69) Na območjih poselitve, ki niso komunalno opremljena
v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je gradnja stavb dopustna, če se odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb začasno zagotovi z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu
s prej navedenimi predpisi ter ob pogoju, da se stavbe po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja nanj obvezno priključijo.«
– prejšnji 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83. in 84. odstavek se preštevilčijo v 70.,
71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87. in 88. odstavek
– prejšnji 85. odstavek se preštevilči v 89. odstavek ter se glasi: »(89) Za vse vrste gradenj (novogradnje, nadzidave, dozidave) in za spremembe namembnosti, ki posegajo v varovalne pasove obstoječega sistema električne energije in v varovalne
koridorje obstoječih elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso
prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju. Gradnje novih objektov za stalno ali občasno bivanje, stavb z varovanimi prostori ter objektov,
namenjenih trgovskim, poslovnim, storitvenim gostinskimi, turističnim dejavnostim, izobraževanju, otroškemu varstvu, socialnemu
varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji na vplivnem območju virov EMS niso dovoljene.«
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– prejšnji 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97. in 98. odstavek se preštevilčijo v 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96.,
97., 98., 99., 100., 101. in 102. odstavek
– prejšnji 99. odstavek se preštevilči v 103. odstavek ter se glasi: »(103) 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.«
– prejšnji 100. odstavek se preštevilči v 104. odstavek
– prejšnji 101. odstavek se preštevilči v 105. odstavek ter se glasi: »(105) V občini ni ureditvenih območij mest in drugih
naselij z več kot 10.000 prebivalci, za katere je treba upoštevati določila o gradnji zaklonišč v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
in vzdrževanje zaklonišč. Zaklonišč ni potrebno graditi, vendar se pri gradnji družbenih in drugih objektov, navedenih v uredbi o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč, priporoča graditi zaklonišče za primer vojne nevarnosti. V primeru nevarnosti oziroma ob nastanku
naravnih in drugih nesreč se vsa območja namenske rabe (razen E, P, O) lahko uporabijo za izvajanje nalog v zvezi z zaščito,
reševanjem in pomočjo za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, vključno z gradnjo objektov in naprav, ki so za izvajanje
ukrepov potrebni. V primeru vojne je na teh dopustno graditi objekte za obrambo, zaščito in reševanje.«
– prejšnji 102. odstavek se preštevilči v 106. odstavek ter se glasi: »(106) Za namene možne izključne rabe za potrebe
obrambe se uporabljajo objekti in zemljišča na območju Lisce na delu območij EUP z oznakami PD32, PD33, PD37, PD39 in
PD40. Posegi na območju možne izključne rabe morajo omogočati njihovo uporabo za obrambne potrebe v primeru vojnega in
izrednega stanja, krize ter usposabljanja, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoča takojšnja vzpostavitev uporabe območja
za obrambne potrebe. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe je potrebno predhodno pridobiti pogoje in soglasje
ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi Lisca je
treba za vsako novogradnjo, visoko nad 18 m, pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.«
21. člen
Šesti, deseti, 21., 22., 26., 28., 31., 32. in 36. odstavek 38. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(6) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Prečkanje
vodov gospodarske javne infrastrukture preko vodotokov, ki imajo status naravne vrednote, naj se izvede s podvrtavanjem struge
na način, ki ne bo zahteval izvedbo posebnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje struge vodotoka, kot je npr. betoniranje, kamnomet. Pri gradnji mostov in cest na območju vodotokov, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status,
se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in pogoji za ohranitev habitatov zavarovanih, redkih
in ogroženih vrst in prednostnih habitatnih tipov vezanih na prostoživeče vrste. Ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju prometne
infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj
le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak
način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.
(10) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, je mogoče s soglasjem upravljavca površine
postaviti le naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, odstavni pas za avtobusni promet – prostor ob vozišču, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne protihrupne ograje do višine 3,0 m; pomožne energetske objekte –
nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje z ločilno krmilnim mestom ter signalno-zaščitnim vodom ter relejno hišico,
javno razsvetljavo in semaforizacijo, priključni plinovod za male kurilne naprave ter etažni plinski priključek, telekomunikacijske
antene in oddajnike, bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, pomožne komunalne objekte – vodovodni
priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otoki naj se ne
umeščajo znotraj varovanih jeder kulturne dediščine),
– pomožne objekte za spremljanje okolja,
– vrtino ali vodnjak, potrebno za raziskavo,
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo oziroma objekte za oglaševanje (oglasne table – stenske, samostoječe table,
svetlobne table, plakatne stebre, prometne znake in ogledala) je dovoljeno nameščati na javnih površinah (vzdolž cestišč, na trgih,
javnih parkiriščih, avtobusnih postajališčih itd.) in na površinah poljavnega prostora, samostoječa signalizacija naj se locira tako,
da je omogočen varen promet (zunaj vozišč, polja preglednosti itd.) in da je čim manj moten peš promet,
– urbano opremo (3.4.1.4) in montažno sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico.
(21) Varovalni pasovi občinskih cest
Na podlagi Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica znaša varovalni pas na vsako
stran ceste merjeno od zunanjega roba cestišča:
– pri lokalni cesti (LC) 10,0 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ) 10,0 m,
– pri mestni ali krajevni cesti (LK) 10,0 m,
– pri javni poti (JP) 5,0 m.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa. Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom
v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi razvoja prometa.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi
ceste in prometa na njej, določenih s 17. členom Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica.
(22) Za vse posege znotraj varovalnega pasu glavne železniške proge Ljubljana–Dobova in regionalne železniške proge
Trebnje–Sevnica je treba pridobiti pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture ter upoštevati določila Zakona
o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih podzakonskih aktov, ki
so navedeni v 120. členu prej navedenega zakona. Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m
levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira.
(26) Oskrba z energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na električno omrežje. Možno je tudi zagotavljanje energije
iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir. Na stavbnih zemljiščih je skladno s predpisi o samooskrbi z električno
energijo iz obnovljivih virov energije dopustna gradnja objektov in naprav za zagotavljanje energije iz obnovljivih virov energije za
potrebe samooskrbe objektov. Oblikovanje in umeščanje navedenih objektov in naprav v prostor mora biti skladno z določili tega
odloka, pri čemer mora biti vpliv na bivalne kakovosti sosednjih zemljišč in objektov čim manjši. Na območju GE, kjer je zgrajeno
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energetsko omrežje z napajanjem iz obnovljivih virov energije lokalnega značaja, je priključevanje nanj obvezno takrat, ko se z
obratovanjem zagotavlja izpolnjevanje ciljev lokalnega programa varstva okolja, skladnost z energetskim konceptom ter ekonomičnost obratovalnega sistema. Obvezo priključevanja se predpiše s posebnim občinskim predpisom. Na objektih in območjih,
ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva – izjemoma je možna s
posebnim kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(28) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja nazivne napetosti 35 kV in več,
je dovoljena v koridorjih obstoječih in načrtovanih daljnovodov prikazanih v izvedbenem delu akta. Gradnja oziroma rekonstrukcija
daljnovodov v višji napetostni nivo je dopustna, če ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN in upošteva tehnične
predpise o elektromagnetnem sevanju. Daljnovode in kablovode napetostnega nivoja 110 kV in več se gradi na podlagi državnega
prostorskega načrta.
(31) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma
od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
– za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m;
– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.
(32) Pri načrtovanju gradenj v območju varovalnih pasov sistema zemeljskega plina je treba upoštevati določila Energetskega zakona ter Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov
oziroma Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 barov.
Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki v širini 65 m poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega
sistema, merjeno od njegove osi, ter zemljiški pas 65 m od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega
sistema, razen kompresorskih postaj. Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina pa je zemljiški pas, ki v širini 5 m
poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. Posegi v varovalni pas sistema zemeljskega plina so dopustni samo na
podlagi soglasja pristojnega sistemskega operaterja.
(36) Pogoje priključevanja na omrežja in naprave elektronskih komunikacij zagotavljajo distributerji na lokalni ravni, skladno
s tržnimi pogoji. Za graditev omrežij brezžičnih komunikacij morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– Pri načrtovanju omrežij brezžičnih komunikacij je potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih
komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
– Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe za zdravstvo, izobraževanje,
znanost in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in otroška igrišča ter in pokopališča.
– Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dovoljena v EUP s podrobnejšo namensko rabo IP, IG, BD,
K1, K2 in G, oziroma na območjih in v objektih namenjenih trgovini, industriji, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na
območja kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in v območjih varovalnih pasov infrastrukture je potrebno pridobiti
ustrezno soglasje.
– Umestitev objektov in naprav mobilne telefonije v prostor ter pokrivanje območja s signalom je treba skrbno načrtovati predvsem zaradi naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot ter varovanih objektov in območij kulturne dediščine. Stolpov oziroma
drogov za bazne postaje ni dovoljeno postavljati v bližini objektov in v območjih kulturne dediščine, ki predstavljajo prostorske
dominante. Postavljati jih je dovoljeno na vedutno neizpostavljenih mestih, tako da bodo v krajini čim manj moteči. Oddajne sisteme
na stavbah je treba ustrezno zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade in skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto, na
ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strehe tako, da so čim manj vidno izpostavljeni.
22. člen
V točki 3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – enot urejanja prostora z oznako KGV – kmetijska,
gozna, vodna zemljišča se v besedi gozna med črki »z« in »g« vrine črka »d« tako, da se glasi »gozdna«.
Spremeni se 39. člen tako, da se po novem glasi:

23. člen
»39. člen

(posegi na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L)
Grafični prikaz EUP na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L vsebuje mejo in oznako. Oznaka (npr. KGV96) je sestavljena
iz črkovne oznake KGV in zaporedne številke EUP (npr. 96). Grafični prikaz poleg oznake EUP vsebuje tudi oznako podrobne
namenske rabe in tipa GE na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L.«
24. člen
V 40. členu se spremenita drugi in šesti odstavek. Osmi odstavek se črta. Zdajšnji deveti odstavek se preštevilči v osmi
odstavek z novo vsebino. Med prejšnji 9. odstavek ter prejšnji 10. odstavek se vrineta novi deveti in novi deseti odstavek. Prejšnji
10., 11., 12., 13., 14., in 15. odstavek se preštevilčijo v 11., 12., 13., 14., 15. in 16. odstavek. Besedila drugega, šestega, osmega,
devetega, desetega in 14. odstavka so:
»(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, reji živali, pridobivanju rastlinskih ali živalskih
proizvodov iz naravnega okolja ter lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranjajo
in razvijajo identiteto krajine. Na kmetijskih površinah se lahko izvajajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za
kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve,
katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske dejavnosti in so v skladu s predpisi. Na območju kmetijskih zemljišč se lahko
brez spremembe namenske rabe prostora načrtuje:
– agrarne operacije,
– gradnjo in obnovo vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
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– gradnjo in obnovo omrežij gospodarske javne infrastrukture, kot so: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi
objekti in napravami, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in napravami, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,
– posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– postavitev začasnih objektov in načrtovanje začasnih posegov za čas dogodka oziroma v času sezone, kot so: oder z
nadstreškom, začasna tribuna, premični objekt za rejo živali,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, skupaj z objekti, ki jih pogojuje načrtovana
rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi,
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju
ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom in predpisi o kmetijskih zemljiščih,
– postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
navedenih v Uredbi, kot je to določeno v nadaljevanju tega člena,
– postavitev pomožnih kmetijskih objektov, kot so: brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, ograje za pašo živine, obore,
ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči in ptičem, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in
nadkritje, zaščitna mreža,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti,
in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti
ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov,
– gradnja podpornih zidov samo v okviru agromelioracij,
– postavitev pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– postavitev objektov za raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira.
(6) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča« in »K2 – druga kmetijska zemljišča« je
dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki naj sledi tradicionalnemu vzorcu:
I. NEZAHTEVNI OBJEKTI:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
kozolec, staja (zavetje za živino), kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrita skladišča za lesna goriva,
– objekti za rejo živine:
Čebelnjak (enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih).
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, vendar le:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrita skladišča
za lesna goriva.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo v pasu največ 20,0 m od meje stavbnega zemljišča EUP, če umestitev
znotraj stavbnega zemljišča domačije, zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo s samostojnimi priključki na omrežja, objekte in naprave gospodarske
javne infrastrukture.
V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v Register kmetijskih gospodarstev in izkazuje stalež živali v tem registru, je
na kmetijskih zemljiščih zunaj domačije v odprtem prostoru dovoljena gradnja kozolca in zavetja za živino kot nezahtevnega oziroma enostavnega objekta. Dovoljena je tudi gradnja čebelnjaka do 20,0 m2 ob pogoju, da je čebelnjak vpisan v Register kmetijskih
gospodarstev. Kozolec in zavetje za živino ne smeta imeti talne betonske plošče, razen točkovnih temeljev. Pohodni del se utrdi
in izvede iz naravnih materialov. Dovoljena je izvedba lesenega zavetja pravokotnega tlorisa in površine do 100,0 m2, ki je največ
s treh strani zaprto, streha je enokapnica naklona do 20°, krita z opečno kritino oziroma kovinsko kritino opečne barve. Kozolec
je lesene konstrukcije. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti podolžne late. Naklon dvokapne
strehe kozolca mora biti od 40 do 45°, streha pa krita z opečno kritino. Tloris kozolca toplarja mora biti podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na 3 okna). Širina toplarja mora biti do 8,0 m, višina slemena pa najmanj 10 m. Tloris nizkega
kozolca mora biti pravokotne oblike v razmerju stranic vsaj 1:2.
(8) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi, ki se izvedejo ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste:
grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula) ter pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
3. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte
energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje
odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
4. kolesarska pot, pešpot in podobno: samo rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v
skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustna je uporaba poljskih poti v kolesarske namene,
5. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode,
grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik,
6. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, grajena gozdna prometnica, opazovalnica (netemeljena
lesena konstrukcija, npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
7. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni
oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
8. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču,
ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških
naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
9. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, na primer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor,
plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za
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hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje
seizmičnosti.
Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu s predpisi občine, s katerimi
se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter varnost v cestnem prometu.
(9) Vsi nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki se jih v skladu s tem odlokom lahko gradi na kmetijskem
zemljišču, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže
proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, so na kmetijskem zemljišču dopustni pod pogojem, da ima investitor v lasti
oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine,
trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
(10) Če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je z OPPN v skladu z zakonom, ki ureja
prostorsko načrtovanje, ter pod pogoji zakona o kmetijskih zemljiščih na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe
dopustno načrtovati kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
(14) Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje tujerodnih prostoživečih
vrst. Na območju rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu, ki ima status naravne vrednote in botaničnega naravnega spomenika,
se za zagotavljanje ugodnega stanja vrste upošteva pogoje in varstvene usmeritve, ki izhajajo iz akta o zavarovanju in predpisov
s področja varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Za vse posege na kmetijskih zemljiščih na območjih, ki imajo na
podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave. Na
območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih, opredeljenih s prostorskimi akti za HE Boštanj in HE Arto-Blanca, se
kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami, podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti kmetijski krajini na območjih ohranjanja narave se ne izvaja oziroma se izvaja na način,
da je mogoč prehod prostoživečih vrst.«
25. člen
V 41. členu se:
– spremeni peti odstavek tako, da se glasi: »(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete
omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Dopustna je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, utrjene
dostopne poti, podporni zidovi, železnice, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi,
komunikacijska omrežja ter elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov
in funkcije gozda.«
– spremeni osmi odstavek tako, da se glasi: »(8) V območju gozda v pasu 10,0 m od gozdnega roba je dopustna le gradnja
čebelnjaka kot nezahtevnega objekta, površine do 20,0 m². Oblikovanje objekta naj sledi tradicionalnemu vzorcu.
Nezahtevni objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.«
– doda nov 9. odstavek, ki se glasi: »(9) Na zemljiščih, kjer je pridobljena odločba ZGS o krčitvi gozda ter je v dejanskem
stanju kmetijsko zemljišče, veljajo pogoji 40. člena tega Odloka, ki veljajo za kmetijska zemljišča (K1, K2).«
– prejšnji 9. odstavek se preštevilči v 10. odstavek, ki se glasi: »(10) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen
stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi: grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip,
križ, kapelica (edikula); pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. ograja, podporni zid,
3. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
4. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte
energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje
odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
5. kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno,
6. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode,
grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik,
7. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, obora za rejo divjadi, ograja za pašo živine, grajena gozdna
prometnica, opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija, npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
8. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni
oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
9. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču,
ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških
naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
10. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, na primer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor,
plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za
hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje
seizmičnosti.
Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu s predpisi občine, s katerimi
se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter varnost v cestnem prometu.«
– prejšnji 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. odstavek se preštevilčijo v 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. odstavek.
26. člen
V 42. členu se:
– doda nov 11. odstavek, ki se glasi; »(11) Gradnja čolnarn je dopustna na odmiku največ 10,0 m od meje območja poplavnih
voda. Čolnarne se lahko umeščajo v skladu z merili, opredeljenimi na območju vodne infrastrukture VI. Stavba čolnarne se lahko
oblikuje le po merilih, ki veljajo za GE gospodarske stavbe. Pri tem se nezahtevni in enostavni objekti ne priključujejo na omrežja,
objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.«
– prejšnji 11., 12., 13., 14. in 15. odstavek se preštevilčijo v 12., 13., 14., 15. in 16. odstavek.
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27. člen

Spremeni se 43. člen tako, da se glasi:

»43. člen
(varovalni gozd; gozd s posebnim namenom .vg; .gpn)
.vg
Splošna določila

Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Na območju varovalnega gozda
se spodbuja le dejavnosti, ki so povezane z racionalnim gospodarjenjem, vsi gozdnogojitveni ukrepi
morajo izboljšati varovalno funkcijo v skladu z državno Uredbo in občinskim odlokom o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

Dopustna gradnja

Dovoljene so le gradnje in posegi v prostor za izboljšanje varovalne funkcije ter prostorske ureditve,
ki so v skladu s gozdnogospodarskimi načrti pristojnih gozdnogospodarskih enot. Gradnja stavb
ni dopustna.

Posebni pogoji urejanja

Na območju veljajo merila IV. stopnja varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem
kjer veljajo merila I. stopnja varstva pred hrupom.
Na območju gozdov s posebnim namenom velja režim določen z Odlokom o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v mestu Sevnica.«
28. člen

Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:

»44. člen
(površine za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč .pp)
.pp
Splošna določila

Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe, na katerem
se nahaja.

Dopustna gradnja

Gradnja stavb ni dovoljena.

Posebni pogoji urejanja

V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope prebivalstva sprejme
posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva
pred hrupom.«
29. člen

Spremeni se 45. člen tako, da se glasi:

»45. člen
(površine za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč .pz)
.pz
Splošna določila

Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe, na katerem
se nahaja.

Dopustna gradnja

Gradnja stavb ni dovoljena.

Posebni pogoji urejanja

V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope kadavrov sprejme
posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva
pred hrupom.«

Spremeni se 46. člen tako, da se glasi:

30. člen
»46. člen
(vinogradniško območje .vi)

.vi
Splošna določila

Posamezna GE zidanice na vinogradniškem območju mora imeti v lastništvu tudi pripadajoče
kmetijsko zemljišče z zasajenim vinogradom. Vinograd je lahko nadomeščen tudi z intenzivnim
sadovnjakom – vinogradništvo ima na vinogradniškem območju prednost pred sadjarstvom.

Dopustna gradnja

Na območju posamezne GE je zunaj eventualnega območja stavbnih zemljišč dopustna le gradnja
vseh vrst objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, enostavnih in nezahtevnih objektov
(samo čebelnjak, kozolec in zavetje za živino) za potrebe kmetij v GE .od, .vs in .vo v pripadajočem
vinogradniškem območju ter manipulacijskih površin z dovozom po splošnih določilih OPN.

Posebni pogoji urejanja

Z novo parcelacijo je mogoče deliti večje parcele v manjše, vendar le pod pogojem, da nova parcela
ne bo manjša od 20 arov na območju najboljših kmetijskih zemljišč oziroma 15 arov na območju
drugih kmetijskih zemljišč. Izjemoma je delitev na manjšo površino od navedene možna le, kadar gre
za določitev nove parcele za potrebe površin grajenega javnega dobra ali gradnjo omrežij, objektov
in naprav gospodarske javne infrastrukture. Izjema je mogoča tudi takrat, ko se oddeljena površina
pripoji k drugi parceli in ta s tem izpolni zahtevane kriterije za oblikovanje vinogradniške GE.
Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.«
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31. člen
»47. člen

(površine nadzemnega pridobivalnega prostora .ek)
.ek
Splošna določila

Dopustna gradnja

Posebni pogoji urejanja

Vse lokacije površinskih kopov je potrebno sanirati. Izkoriščanje mineralnih surovin je dopustno
le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti s področja rudarstva in na način, kot ga določa
pristojna služba v projektu izkoriščanja oziroma sanacije območja. Razširitev obstoječega oziroma
odpiranje novega površinskega kopa ter njegova sanacija je mogoča le v skladu z OPPN.
Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe (3.4.3.7), ki so izključno v skladu z osnovnim
namenom. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna dela
in odstranitev. Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010 Rudarski objekti
in inštalacije za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin (razen objektov za proizvodnjo mavca,
cementa, opeke, strešnikov in podobno). Na območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo
sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja – čiščenje oziroma preprečevanje
odlaganja odpadkov, gradnjo oziroma vzdrževanje ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest
in urejanje brežine. Poleg tega lahko v makadamski izvedbi uredi tudi kolesarske poti in poti
za pešce.«

Spremeni se 48. člen tako, da se glasi:

32. člen
»48. člen

(površine za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč .ru)
.ru
Splošna določila
Dopustna gradnja
Posebni pogoji urejanja

Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe, na katerem
se nahaja.
Gradnja stavb ni dovoljena.
V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za odlaganja odpadnih materialov
iz ruševin sprejeme posebno uredbo z merili urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo
merila III. stopnje varstva pred hrupom.
33. člen

49. člen se črta.
Spremeni se 50. člen tako, da se glasi:

34. člen
»50. člen
(območje rekreacije .re)

.re
Splošna določila
Dopustna gradnja

Posebni pogoji urejanja

Območje rekreacije je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe javnega dostopa
in vzdrževanja. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Lahko se gradijo stavbe v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe. Na območju
niso dovoljeni drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije itd.).
Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi.
V času prireditev je dovoljena začasna postavitev montažnih objektov, ki se jih po izvedbi prireditve
odstrani.
Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti nemoteno gospodarjenje z naravnim
zemljiščem. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge smučišča
povzročena minimalna škoda na gozdnem/kmetijskem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe
na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve
gozda so možne le na podlagi soglasja Zavoda za gozdove Slovenije. Traso proge smučišča je
potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge,
ki jih je potrebno nemudoma ustrezno sanirati.«

Spremeni se 51. člen tako, da se glasi:

35. člen
»51. člen

(razpršena gradnja – fundus z objekti zgrajenimi na podlagi upravnih dovoljenj)
Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) – stavba s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in objekti zgrajeni
pred letom 1967
Splošna določila
Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene gradnje (s fundusom ali brez),
ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v skladu z določili tega odloka ter z zakonsko
predpisanimi merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na podlagi pravnomočnih
upravnih dovoljenj, na površinah določenih v teh, in za objekte, zgrajene pred letom 1967.
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Dopustna gradnja

Dovoljeni so rekonstrukcija, odstranitev, nadomestna oziroma novogradnja, investicijsko, redno
vzdrževanje objektov in vzdrževanje objektov v javno korist. Dozidava ali nadzidava objektov
je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja
novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih,
ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna. Dozidava objekta je dopustna
do 40 % povečanja zazidalne površine obstoječega objekta, skladno s prostorskimi izvedbenimi
pogoji za gradnjo na območjih površin razpršene poselitve – A oziroma Av. Na mestu obstoječega
objekta je nadomestna gradnja dopustna v namembnosti, enaki odstranjenemu objektu, pri čemer
je dopustno nov objekt povečati do 40 % zazidanosti odstranjenega objekta. Objekta, katerega
zazidanost se je glede na odstranjeni objekt povečala za 40 %, ni dopustno povečati (dozidati).
Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je v skladu z Uredbo mogoče
postaviti kot pomožne objekte, v skladu s funkcijo in namenom osnovnega objekta, v okviru
funkcionalnih zemljišč, določenih v upravnih dovoljenjih. Gradnja pomožnih stavb pri zidanicah,
vinskih kleteh in vinotočih ni dopustna.

Posebni pogoji urejanja

Pri tem v EUP veljajo naslednja merila:
– stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu
ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE domačije v odprtem prostoru (splošna merila urejanja GE
(3.4.2.1.)) ter merili in pogoji urejanja tipov gradbenih enot od – GE domačije v odprtem prostoru
(3.4.2.2.23), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za glavno stavbo tipa hiša
na podeželju (3.4.3.6.01),
– nestanovanjske stavbe ali pomožni objekti (ob stanovanjskih stavbah ter v odprtem kmetijskem
oziroma gozdnem prostoru), ki imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v urbanističnem smislu
urejajo v skladu z merili, ki veljajo za GE gospodarskega poslopja (torej splošna merila urejanja GE
in posebna merila urejanja GE gospodarskega poslopja), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili,
ki veljajo za stavbo tipa pomožna stavba (3.4.3.7)),
– zidanica, vinska klet ali vinotoč, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem
smislu ureja v skladu s splošnimi merili urejanja GE (3.4.2.1) ter posebnimi merili urejanja GE
zidanice in vinske kleti za vinotoč (3.4.2.2.24), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo
za stavbo tipa zidanica (3.4.3.6.10) oziroma vinska klet za vinotoč (3.4.3.6.11),
– počitniška hiša (vikend), ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu
ureja v skladu s splošnimi merili urejanja GE (3.4.2.1), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili,
ki veljajo za objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov (3.4.3.6.12).
Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

Omilitveni ukrepi

Pri objektih razpršene gradnje na območjih, ki se ne sanirajo in se v odprti krajini uporabljajo
za trajno ali občasno bivanje oziroma proizvodnjo, je treba odvajanje in čiščenje odpadne vode
zagotoviti skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Redno praznjenje
greznic in odvoz gošče iz malih ČN se izvaja v skladu s predpisi občine na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih vod.«

Spremeni se 53. člen tako, da se glasi:

36. člen
»53. člen
(splošna merila)

(1) Grafični prikaz EUP stavbnih zemljišč vsebuje mejo in oznako. Oznaka (npr. KR01) je sestavljena iz črkovne oznake imena naselja (npr. KR) in zaporedne številke EUP znotraj naselja (npr. 01). Grafični prikaz poleg oznake EUP vsebuje tudi oznako
podrobne namenske rabe in tipa GE.
(2) Vsaki GE so določena merila in pogoji urejanja z opredeljeno namensko rabo, in sicer s:
– splošnimi merili in pogoji urejanja GE (3.4.2.1),
– merili urejanja tipov gradbenih enot (3.4.2.2.),
– splošnimi merili za oblikovanje stavb (3.4.3.0),
– predpisanimi tipi stavb ter
– posebnimi merili PIP, če so opredeljena v specifikaciji EUP (3.5.0.0).«
Spremeni se 54. člen tako, da se glasi:

37. člen
»54. člen

(utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih zemljiščih z OPN v projektni dokumentaciji)
(1) Izhajajoč iz koncepta PIP v tem OPN in vsebine določb Zakona o graditvi objektov, mora utemeljitev skladnosti predlagane
gradnje s tem OPN pri posegih v zvezi s posegi na območjih stavbnih zemljišč v grafični in tekstovni obliki opredeliti in utemeljiti
vsaj naslednje sestavine:
– tip, velikost GE,
– javne prostore, na katere GE meji v hierarhiji (manj pomemben, pomemben javni prostor itd.), z navedbo ulice ali oznake
ceste oziroma opisom,
– tipe vseh stavb na GE,
– dvorišče,
– mejo zazidljivosti,
– gradbeno linijo, gradbeno mejo in regulacijsko linijo,
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– poljavni prostor,
– smer pozidave,
– razvoj arhitekturnih elementov iz elementov primerljivih stavb v naselju – utemeljitev.
(2) Navedene sestavine se v vodilni mapi projektne dokumentacije opišejo in grafično prikažejo na geodetskem načrtu,
praviloma v merilu 1:500.«
Spremeni se 56. člen tako, da se glasi:

38. člen

»56. člen
(uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč)
3.4.1.01 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
(1) Bivanje v intenzivnem vaškem ali podeželskem okolju pomeni, da ima okolje značaj vasi/zaselka ter iz tega izhajajoče
specifične vplive na poselitveni prostor: hrup pri delu s kmetijsko mehanizacijo, običajne vonjave, prisotnost domačih živali ipd.
GE je primarno, ob bivanju, namenjena tudi primarni dejavnosti kmetijskih gospodarstev. Poleg kmetijske se lahko vzpostavijo tudi
sekundarne dejavnosti skupine C – predelovalne dejavnosti v manjšem obsegu ter terciarne in kvartarne dejavnosti.
3.4.1.02 Bivanje v mirnem okolju
(2) GE je lahko namenjena bivanju v mirnih stanovanjskih soseskah. Izjemoma se lahko vzpostavijo tudi terciarne dejavnosti,
ki so po značaju in obsegu v skladu z bivanjem v mirnem okolju, in so po standardni klasifikacije dejavnosti (SKD): G – Trgovina (le
trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), I – Gostinstvo (le 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge nastanitve za
krajši čas, 56. Dejavnosti strežbe jedi in pijače (razen restavracij in gostiln)), J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti (razen
radijske, televizijske in telekomunikacijske dejavnosti), K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti (le 65. Dejavnosti zavarovanja,
pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti in 66. Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške
storitve), L – Poslovanje z nepremičninami, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (razen 75. Veterinarstva), N – Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti), ter Q – Zdravstveno in socialno
varstvo (razen 861. Bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistična zunajbolnišnična dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo
razen drugo socialno varstvo z nastanitvijo), vendar le ob upoštevanju naslednjih meril:
– da ne povzročajo negativnih emisij v zrak in tla ali ne povečujejo svetlobnega onesnaževanja,
– da dejavnost ne povzroča hrupa, večjega od dopustnega na II. SVPH,
– da nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa, razen dostave z vozili
do 5 ton, največ enkrat na teden,
da naj bo za dejavnost v prostoru GE oziroma EUP zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke.
3.4.1.03 Dejavnosti
(3) Dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so razdeljene na:
– primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B Rudarstvo.
Kmetijstvo je razen na območju KGV dovoljeno tudi na stanovanjskih površinah podeželskega naselja (SK) in površinah
razpršene poselitve (A). Rudarstvo je dopustno le na območjih mineralnih surovin (LN in LP).
– sekundarne dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja in F Gradbeništvo, so dovoljene na površinah proizvodnih dejavnosti (IP), gospodarskih
con (IG), površinah z objekti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo (IK), prometnih površinah (P), območjih namenjenih okoljski,
telekomunikacijski in energetski javni infrastrukturi (O,T, E) ter ostalih območjih (00),
– terciarne dejavnosti: G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S Druge dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev
z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
(4) Za podrobnejšo členitev dejavnosti se uporabljajo veljavni predpisi na tem področju. Za urbane dejavnosti se štejejo
terciarne in kvartarne dejavnosti.
3.4.1.04 Dvorišče
(5) Je osnovni funkcionalni zunanji prostor GE, ki je praviloma ločen od javnega prostora z glavno stavbo. Tudi ostale stavbe
se praviloma lahko postavijo le okoli dvorišča.
Površina dvorišča je odvisna od velikosti GE, konfiguracije terena in namembnosti objekta (grajsko, poslovno, stanovanjsko,
gospodarsko, industrijsko dvorišče itd.).
Na dvorišču gradnja stavb ni dovoljena, izjema je postavitev ute ali nadstrešnice za potrebe zunanjega bivalnega prostora.
Površina dvorišča je enovita površina v enotnem, horizontalnem nivoju (z možnim odstopanjem 10 %). Če je višinska razlika GE
v smeri krajše dimenzije dvorišča enaka ali večja od višine ene etaže (minimalno 2,5 m) je lahko dvorišče več nivojsko. V tem
primeru se lahko gradijo tudi stavbe, katerih strehe morajo biti oblikovane kot pohodne zunanje površine. Višinski nivo takšnega
dvorišča je lahko največ na nivoju tlaka najvišje etaže glavne stavbe. Dvorišče je lahko del sekundarnega in primarnega dela GE.
Praviloma naj bo dvorišče utrjeno in tlakovano, izjemoma je lahko zatravljeno. Pri tlakovanju naj se uporabljajo naravni materiali (mačje glave, granitne kocke, kamnite plošče iz avtohtonih kamnov ali manjše betonske plošče) in zaključijo z betonskimi robniki.
3.4.1.05 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke
(6) So skladiščni prostori (pomožni objekti) za živinska gnojila. Lahko se gradijo le za potrebe kmetijstva in pod pogoji, ki jih
določa zakonodaja s tega področja, pri čemer je potrebno upoštevati naslednja merila:
– locirani so lahko le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča,
– zagotovljen mora biti minimalni odmik 8,0 m od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni enoti, če z manjšim odmikom lastnik
sosednje GE ne soglaša,
– zgornji rob konstrukcije naj bo praviloma na nivoju terena ali notranjega dvorišča, izjemoma lahko sega največ 5,0 m nad
njiju, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje (neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev, ograje z lesenimi
plotovi ipd.).
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3.4.1.06 Nadomestna gradnja
(7) Je odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na mestu obstoječega, po določilih tega odloka. Novi objekt
mora biti po velikosti enak odstranjenemu objektu. Pri tem se lahko ohranja velikost GE ter obstoječi odmiki nove stavbe od parcelnih meja. Za slednje iz vidika prostora ni potrebno pridobiti soglasja sosedov mejašev. Nadomestna stavba pa mora obstoječo
pokrivati na vsaj 50 % tlorisne površine obstoječe stavbe. Izjema so stavbe, ki so evidentirane kot kvalitetne izvorne stavbe – te
se urejajo v skladu s 55. členom OPN.
3.4.1.07 Čakalnica
(8) Je kot pomožno stavbo dovoljeno postavljati pod pogoji:
– da se z umestitvijo ne ovira prehodnosti javnega prostora,
– da je zagotovljena dostopnost funkcionalno oviranim osebam,
– da ima le eno etažo (E1),
– da je načeloma odprta vsaj z ene strani in da površina ne presega 20,0 m².
3.4.1.08 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik
(9) Se lahko gradijo v skladu z naslednjimi merili:
– objekt je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, če ne gre za osamelo domačijo ali odprt prostor,
– lahko je organiziran le vzdolžno glede na nagib raščenega zemljišča,
– praviloma v sklopu zelenih površin GE,
z vidno horizontalno konstrukcijo do 1,0 m višine nad raščenim terenom.
3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in skladišča (12520 po Enotni klasifikaciji vrst objektov)
(10) Vertikalne cisterne, silosi ter rezervoarji so locirani praviloma v sekundarnem delu GE in praviloma lahko segajo le do
višine slemena najvišje stavbe GE. Praviloma se silosi in rezervoarji gradijo kot sekundarni kubus ene od stavb (na primer gospodarskega poslopja), skladišča pa so lahko tudi kot samostojne stavbe.
(11) Koritast silos je odprt horizontalni silos za krmo, ki je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, organiziran vzdolžno na
nagib raščenega zemljišča, praviloma oblikovan v sklopu zelenih površin GE, z vidno horizontalno konstrukcijo lahko sega do
5,0 m višine nad terenom. Pokrit koritast silos se šteje kot pomožna stavba GE. V območju kulturne dediščine je dovoljen le silos
horizontalne oblike. Pokrit koritasti silos se lahko gradi le v skladu z merili za pomožne stavbe GE. Začasni objekti za skladiščenje
krme na registriranih območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.
3.4.1.10 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
Javni prostor
(12) Je prostor med dvema regulacijskima linijama (RL). Oblikuje se kot pomensko in oblikovno ločen, pretežno tlakovan
prostor brez fizičnih ovir – prilagojen merilu in uporabi pešcev različnih kategorij, ki je lahko vozišče, pločnik, trg, park, kolesarska
steza, drevored, obcestna zelenica ipd. Javni prostor je pod enakimi pogoji namenjen vsem.
(13) Najpomembnejši javni prostor je javni prostor (cesta/ulica), ki meji na GE in ima v razmerju do te primarno vlogo. Praviloma je po tej organiziran tudi glavni uvoz/vhod na GE.
Poljavni prostor
(14) Je prostor v primarnem delu GE med glavno stavbo (gradbeno mejo – GM oziroma gradbeno linijo – GL) in javnim
prostorom (regulacijsko linijo – RL) pri vseh GE z javnim programom. Je brez fizičnih ovir in prilagojen merilu ter uporabi pešcev.
3.4.1.11 Kiosk ali zabojnik
(15) Je dovoljeno postavljati kot pomožno in začasno stavbo (po tem OPN), ki je namenjena sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam, in sicer pod pogoji:
– da njegova postavitev ne ovira prehodnosti javnega prostora,
– da ima eno etažo (E1),
– da streha v tlorisni projekciji ne presega dimenzij 2,0 m x 2,5 m in
– da prireditelj zagotovi, da se v dogovorjenem roku tudi odstrani.
V območjih registriranih enot kulturne dediščine postavitev ni dopustna.
3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
(16) So lahko le električni pastirji z lesenimi koli ali lesenimi plotovi, visoki do 1,5 m. Ploti se lahko s soglasjem soseda postavljajo na mejo oziroma najmanj 0,5 m od parcelne meje brez soglasja.
3.4.1.13 Ograje ter opore za trajne nasade
(17) So praviloma transparentne žične ograje v umirjenih tonih svetlo sive ali zelene barve, visoke do 3,0 m.
3.4.1.14 Okoliška stavbna struktura
(18) Je obstoječa stavbna struktura v neposrednem vplivnem območju predmetne gradnje. Če ni določeno drugače, je to
praviloma v radiju do 100 m.
3.4.1.15 Smučišče
(19) Je v naravi zatravljen prostor, namenjen razvoju športa. Na njem so dovoljene postavitve pomožnih stavb/objektov za
potrebe smučišč, vključno z žičnicami, sistemom označevanja in drugimi varnostnimi objekti ter napravami.
Za ureditev smučišča se morajo upoštevati vsi zakonski predpisi s področja varstva tal in voda.
3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi
(20) Imajo lahko na vidnem delu le površinsko obdelan beton v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina betona)
ali so te površine iz lokalnega lomljenca s poglobljenimi fugami. Takšni zidovi so lahko visoki do 2,5 m. Pri sestoju več škarp pri
premagovanju večjih višinskih razlik zemljišča, naj bodo vmesni pasovi široki vsaj 0,6 m in intenzivno ozelenjeni.
Gradnja podpornega zidu, višjega od 2,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost plazenja terena ali ni mogoče drugače
premostiti višinske razlike, kar mora biti utemeljeno z geomehanskim poročilom.
3.4.1.17 Urbana oprema
(21) So objekti na javnih ali poljavnih površinah, namenjeni kvaliteti bivanja. V zunanjem javnem prostoru naj bodo v posameznem naselju ali zaključenem delu naselja oblikovane enotno oziroma celostno. Umeščeni naj bodo tako, da omogočajo gibanje
tudi funkcionalno oviranih oseb. Med urbano opremo štejemo po tem odloku le sledeče objekte: klopi, mize, koše za odpadke,
elemente javne razsvetljave, nadkrite čakalnice avtobusnih postajališč, nadstrešnice za kolesa (javne kolesarnice), kioske, igrala
– otroška igrišča, skulpture, vodnjake oziroma okrasne bazene ter elemente infrastrukturnih sistemov, kot so varnostne ograje ob
cestah v naseljih, pokrovi jaškov, oznake javne infrastrukture ipd.
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3.4.1.18 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
(22) Je travnato vzletišče, ki po obsegu in velikosti ustreza merilom po Uredbi. Na njem je dovoljen vzlet oziroma pristanek
le slednjih lahkih zračnih plovil: jadralnega letala (tudi z motorjem), zmaja, balona, malega, lahkega in zelo lahkega helikopterja
ter lahkih in zelo lahkih letal.«
Spremeni se 57. člen tako, da se glasi:

39. člen
»57. člen
(splošna merila urejanja GE)

(1) Gradbena enota je zaokrožen prostor komunalno opremljenih stavbnih zemljišč (ene ali več parcel) z enovitim ali solastniškim deležem, oziroma s skupnim upravljanjem in funkcionalnimi povezavami, ter soodvisno stavbno strukturo.
3.4.2.1.1 Organizacija gradbene enote, primarni del gradbene enote, sekundarni del gradbene enote
(2) Organizacijo stavb in notranjega prostora na gradbeni enoti določajo: regulacijske črte (3.4.2.1.2), odmiki od drugih parcelnih mej GE (3.4.2.1.3), merila oblikovanja stavb (3.4.4.0 Stavba) in oblikovanje dvorišča (3.4.1.4 Dvorišče). Skladiščenje izven
stavb, v zunanjem prostoru GE, za potrebe dejavnosti, ni dovoljeno.
(3) Primarni del GE je pas GE vzdolž javnega prostora, ki sega v globino GE do notranje fasade glavne stavbe (3.4.4.2.).
Razmerje med GE in najpomembnejšim javnim prostorom določa glavna stavba, in sicer s programom, arhitekturnim oblikovanjem
in umestitvijo v prostor. Glavna stavba se praviloma lahko vzpostavi le v primarnem delu GE. Najpomembnejši oziroma osnovni
programi na GE so lahko umeščeni le v glavni stavbi. Prostor med glavno fasado in javnim prostorom je lahko oblikovan kot poljavni prostor.
(4) Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom GE in mejo GE, ki je hkrati meja naselja, oziroma del GE izven
primarnega dela. V sekundarnem delu GE se praviloma vzpostavijo dvorišče in pomožne stavbe. Pomožne stavbe je dopustno
graditi izključno pri legalno zgrajenih glavnih stavbah na GE. Na zemljiščih GE z nagibom raščenega terena več kot 1:4, se lahko
zgradijo ravne zunanje utrjene površine.
3.4.2.1.2 Regulacijske črte – oblikovanje odnosa gradbene enote do javnega prostora
(5) Regulacijske črte na GE določajo oblikovanje kubusov stavb in drugih ureditev v primarnem delu GE. Regulacijske črte
so gradbena linija (GL), gradbena meja (GM), regulacijska linija (RL) in smer pozidave (sp). Določene so s prikazom v grafičnem
delu OPN oziroma opredeljene v tekstualnem delu. Obstoječe stavbe v registriranih enotah kulturne dediščine morajo ohranjati
obstoječe regulacijske črte.
(6) Gradbena linija (GL) je ena od regulacijskih črt, na katero se s tlorisno projekcijo fasadne ploskve umesti osnovni kubus
stavbe. Ob upoštevanju smeri pozidave je obvezna umestitev na GL vsaj z zunanjim vogalom. Če ni določena v grafičnem delu ali
drugače predpisana z odmikom stavbne strukture od javnega prostora v tem odloku, potem se določi z interpolacijsko linijo med
merodajnima osnovnima kubusoma glavnih stavb vzdolž javnega prostora. Ob tem je lahko najmanjši odmik GL od osi javnega
prostora v strnjenih naseljih najmanj 4,0 m.
(7) Gradbena meja (GM) je regulacijska črta, do katere sme v smeri javnega prostora segati katerakoli stavba ali del stavbe – s
tem je meja kakršnegakoli dela stavbe proti javnemu prostoru. Če ni določena drugače, je gradbena meja hkrati tudi gradbena linija.
(8) Regulacijska linija (RL) je regulacijska črta, ki razmejuje območje gradbene enote in javni prostor. Je meja, do katere sme
segati kakršnakoli ureditev GE. Izjema je lahko le izključno javna ureditev, s katero soglaša dotični upravljavec javnega prostora.
Če ni določena drugače, je to obstoječa linija uporabe javnega prostora oziroma parcelna meja med GE in javnim prostorom.
(9) Smer pozidave (sp) je smer slemena osnovnega kubusa glavne stavbe, ki določa orientacijo stavbe. Opredeljena je v
točki 3.4.3.2. in prikazana v grafičnem delu tega odloka.
3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote in objektov
(10) Pri gradnji novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, nad in pod terenom, mora biti najbolj
izpostavljeni del objekta od parcelnih mej s sosednjimi zemljišči oddaljen najmanj 2,0 m ter 5,0 m od meje vodnega zemljišča,
če ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov določeno drugače. Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi
soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni
pogoji.
Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika
sosednjega zemljišča je dovoljena gradnja na parcelno mejo sosednjega zemljišča.
V primeru odstranitve obstoječega zakonito zgrajenega objekta in gradnje novega (nadomestnega) objekta na mestu poprej
odstranjenega objekta, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu, določila zgoraj navedenih odmikov ne veljajo. Dovoljena je gradnja z upoštevanjem obstoječega odmika brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Gradnja vseh vrst objektov v varovalnih pasovih občinskih in državnih cest je dovoljena v soglasju z upravljavcem.
(11) Med stavbami GE mora biti odmik najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni odmiki ali 0,0 m. V slednjem mora
biti stik med stavbami ločen s slepo fasado. Določilo ne velja za podzemne stavbe.
3.4.2.1.4 Gradnja objektov po Uredbi
(12) Na GE se lahko po Uredbi gradijo tudi:
– pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak,
vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot,
pešpot in podobne, pomol, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekt za oglaševanje, pomožni komunalni priključki, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.4.2.1.5 Varovanje kulturne dediščine – posebnosti na gradbeni enoti v registriranih območjih kulturne dediščine
(13) Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine in območjih krajinske prepoznavnosti so gradnje in drugi
posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. V teh območjih ni dovoljeno postavljanje objektov
za oglaševanje ter transparentov. Za krajevna obvestila se lahko uporabljajo le lesene table, pritrjene na posamezen objekt. Izjemoma je s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije dovoljena postavitev transparentov na usklajenih lokacijah
(v naselju), vendar tako, da le-ti ne ovirajo vedut na prostorske dominante.
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(14) Za gradnjo pomožnih stavb (nezahtevnih in enostavnih objektov) je potrebna predhodna preveritev možnosti nemotečega
vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je gradnja majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave po Uredbi.
Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
(15) Na registriranih enotah kulturne dediščine se lahko umeščajo le sledeči objekti, ki niso stavbe: ograje, škarpe in podporni
zidovi; rezervoar, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam; odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem; skulptura ter urbana oprema. Rezervoar naj bo načeloma omejen z neizstopajočo
živo mejo. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s
pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
3.4.2.1.6 Priključevanje gradbene enote na javno infrastrukturo
(16) GE se morajo priključevati na naslednje vrste javnih omrežij in storitev, če zanje obstajajo možnosti glede na javni razvod
oziroma se morajo naknadno izvesti, ko so na voljo, in sicer na:
– javno prometno površino za motorna vozila; uvoz mora biti pri GE s poslovnimi dejavnostmi z opredeljenim dostopom za
tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 7,0 m; pri drugih v minimalni širini 3,0 m in maksimalni 5,0 m,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– sistem odvoza komunalnih odpadkov,
– električno omrežje.
Izpolnjevanje teh kriterijev je pogoj, da se stavbno zemljišče šteje kot komunalno opremljeno.
Vsi objekti, v katerih je predvidena raba pitne vode, se v območjih javnega vodovoda morajo priključiti na javni vodovod v
skladu z državno uredbo in občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo, izven teh območij pa na lasten vir pitne vode, v skladu z
vodnimi dovoljenji.
Oskrba gospodarskih objektov z vodo je možna iz kapnice-rezervoarja.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo s samostojnimi priključki na omrežja, objekte in naprave gospodarske
javne infrastrukture.
(17) Priključek mora biti izdelan v skladu z zmogljivostmi na GE in dan v uporabo ob pričetku obratovanja na GE objektu
oziroma v roku 6 mesecev od izgradnje javnega infrastrukturnega sistema, na katerega se objekt priključuje.
(18) Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več naselij kot celoto, pri čemer
upošteva značaj posamezne GE. Pri priključevanju dodatnih porabnikov se ugotavlja ustreznost obstoječih vodov. V primeru neustreznosti poda upravljavec omrežja zahteve za dopolnitev, posodobitev ali zamenjavo omrežja.
(19) Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte (na primer čistilne naprave ipd.) je na GE dovoljeno graditi le
v primerih, ko na javno omrežje ni omogočena priključitev oziroma izvajanje storitve na GE. V teh primerih je s soglasjem pristojnega soglasodajalca dovoljena le gradnja infrastrukturnih objektov, ki javne dostope začasno nadomeščajo (na primer v odsotnosti
kanalizacije greznico ali malo čistilno napravo, v odsotnosti javnega plinskega omrežja plinski rezervoar ipd.). Takšni objekti so:
– nepretočna greznica, ki mora biti v celoti vkopana, priporočljiva je površinska zatravitev,
– mala čistilna naprava, ki naj bo na območjih registrirane kulturne dediščine v celoti vkopana,
– individualna plinska cisterna, na GE z nagnjenim terenom naj bo cisterna z vsaj dveh strani omejena z brežino usekov v
teren najmanj do višine vrha cisterne, izjeme so na območjih registrirane kulturne dediščine, kjer naj bo rezervoar za plin v celoti
vkopan,
– vodnjak ter zbiralnik za kapnico (rezervoar) je dovoljen na vseh GE, ne glede na vzpostavljeno javno vodovodno omrežje,
vendar mora biti v celoti vkopan.
Zgoraj navedeni objekti se lahko gradijo tudi v skladu z Uredbo, če hkrati zadostujejo določilom tega odloka.
3.4.2.1.7 Parkirna mesta za potrebe gradbene enote
(20) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se na
GE odvijajo. Število parkirnih mest se določi na podlagi veljavnih standardov, ki veljajo na tem področju. Število parkirnih mest
(PM) za navedene dejavnosti, ne sme biti manjše od:
– trgovska
1 PM/35 m2 neto etažnih površin (NEP)
– skladiščna
1 PM/100 m2 NEP
– pisarniška
1 PM/30 m2 NEP
– razstavna
1 PM/100 m2 NEP
– gostinska
1 PM/4 sedeže
– bivanje
2 PM/1 stanovanjsko enoto, izjemoma se zaradi prostorske utesnjenosti dovoli 1 zunanje parkirno
mesto za osebno vozilo.
(21) Za dejavnost na GE se lahko koristijo tudi javna parkirna mesta zunaj GE. Investitor je za uporabo dolžan pridobiti izjavo
upravljalca javnih parkirnih mest. Parkirna mesta je potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 100 m od glavnega vhoda v glavno
stavbo GE.
3.4.2.1.8 Posebnosti določil varstva pred hrupom
(22) Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva pred hrupom, se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo varstva, kjer
se nahaja več kot 50 % površine GE.
3.4.2.1.9 Združevanje in delitve gradbene enote, parcelacija, velikostni red gradbene enote
(23) GE se lahko funkcionalno združujejo le na način, da se ohranja struktura stavb, združenih v GE, in ohranja intenziteta
oziroma gostota sklenjenosti obuličnega niza. Delitev po globini GE načeloma ni dovoljena – deli se lahko le tako, da ostane na
vseh novo razdeljenih GE tako širok del meje z javnim prostorom, da je omogočena gradnja glavne stavbe in uvoza. Hkrati pa
naj vse novo razdeljene ali združene GE zadovoljujejo velikostni red predpisanega tipa EUP (točka 4.3 v posameznem tipu GE).
(24) Parcelacija GE se lahko določi na podlagi razvojno morfoloških kriterijev GE in njene vloge v prostoru, na podlagi meril
kakovostne organizacije funkcij in stavb GE in na podlagi velikostnega reda tipa GE.
(25) Velikostni red GE je merilo velikosti za opredelitve površin novih GE. Za obstoječe GE ne velja.«
40. člen
V 58. členu se zaporedna številka člena »58« poravna na sredino strani.
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41. člen
»59. člen

.hm – GE modernistične stanovanjske hiše
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): SK – površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, namembnost GE: GE je namenjena bivanju
le enega gospodinjstva, ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Modernistična stanovanjska hiša (le ena); visoka največ do E2+M.
število, število etaž
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
2.2
Pomožne stavbe –
Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
število, število etaž
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
2.3
Drugi dopustni
Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek
nezahtevni
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
in enostavni objekti
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti.
(razen stavb)
po Uredbi
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Faktor zazidanosti
Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do 0,40.
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija prostora /
4.2
Zelene in druge
Priporočljivo je, da GE nima ograj. Ograje iz plastičnih mas niso dovoljene.
zunanje ureditve
Izven dvorišča (3.4.1.04) naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine.
na GE, ograje in žive
meje
4.3
Velikost GE,
Velikostni red GE je do 1000 m2.
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge določbe
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih
urbanističnega
in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni
oblikovanja
pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 60. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.02

42. člen
»60. člen

.hv – GE hiše v vrsti
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): SS – stanovanjske površine, namembnost GE: GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij
in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Vrstna hiša (na posamezni GE le ena enota iz niza vrstne hiše); visoka največ do E2+M.
število, število etaž
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
2.2
Pomožne stavbe –
Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
število, število etaž
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: senčnica.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
2.3
Drugi dopustni
Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek
nezahtevni
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
in enostavni objekti
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, pomožni komunalni objekti.
(razen stavb)
po Uredbi
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Faktor zazidanosti
Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do največ 0,50.
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija prostora Na GE naj se vzpostavi dvorišče (3.4.1.04) v primarnem (sprednje dvorišče) in v sekundarnem
delu (atrij) GE. Oblikovanje sprednjega dvorišča naj bo enotno za celotno sosesko.
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Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje in žive
meje
Velikost GE,
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Površine atrija so lahko zatravljene in zasajene s srednje raslo in visoko vegetacijo
ter grmičevjem oziroma urejene kot interne atrijske vrtne zasaditve. Način in merila ograjevanja
naj izhaja iz PGD za celotno sosesko oziroma niz hiš v vrsti.
Velikostni red GE je do 500,0 m2.
Gradbeni posegi v zunanje ureditve se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno
prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Širitve stavb in spremembe namembnosti
zunanjih prostorov ter opredelitve sprednjega dvorišča (zelenic oziroma tlakov) so dovoljene
le za celotno sosesko oziroma niz, pri katerem se skozi upravni postopek zagotovi realizacijo
enotnega posega na vseh enotah, s soglasjem vseh lastnikov. Tako med drugim niso dovoljene
dozidave v smeri najpomembnejšega javnega prostora GE (na strani vhodov), spremembe
zelenih površin v tlakovane, v kolikor to ni bilo predvideno v prvotnem PGD itd.
Na območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi
dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja.«

Spremeni se 61. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.03
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43. člen
»61. člen

.sb – GE stanovanja v bloku
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): SS – stanovanjske površine, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: GE je namenjena
bivanju za več stanovanjskih enot (gospodinjstev). V sklopu stanovanjskih enot so dovoljene terciarne dejavnosti v mirnem
okolju, v kolikor niso povezane s strankami ali drugimi zaposlenimi (na primer pisarna).
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Obstoječa stavbna struktura; števila etaž ni dovoljeno spreminjati. Novih stavb ni dovoljeno
število, število etaž
graditi.
2.1.2 Namembnost stavbe: osnovni namen je bivanje.
2.1.3 Osnovni kubus glavne stavbe: izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta, spremembe
niso dovoljene.
2.1.4 Sekundarni kubusi glavne stavbe: obstoječi.
2.1.5 Posebnosti oblikovanja fasad: posamično spreminjanje obstoječih stavb – zunanjih
gabaritov (širine/dolžine/višine), osnovne teksture, barve posameznih fasad in posamično
spreminjanje streh ni dovoljeno. V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad
je uporabnikom stanovanj dovoljeno:
– poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov brez svetlobnih refleksov (zunaj osnovne
fasadne ploskve),
– zasteklitev lož z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih lastnosti,
– zasteklitve in obdelava lož in balkonov mora biti za cel objekt poenotena v barvi in načinu
izvedbe.
Vsak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi) ki zahteva gradbeno dovoljenje, se
lahko izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe stavbne strukture (vseh stavb) v
celotni EUP. Prav tako ni dovoljeno lokalno spreminjanje prometnega režima ter spreminjanje
namembnosti in značaja javnih poti pešca (poti, sprehajališč). Dopustne so ureditve klančin
za potrebe gibalno oviranih.
2.1.6 Tipi streh: obstoječe strehe.
2.1.7 Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: le 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (razen
stolpnice).
2.2
Pomožne stavbe –
Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dovoljeno graditi.
število, število etaž
Gradnja le-teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav),
– da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v posameznem nizu/
objektu,
– so lahko le z lahko konstrukcijo, brez sten in visoki do 3,0 m ter z oblikovano streho tipa
ravna streha (3.4.3.4),
– da so na GE vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo zelene površine GE,
– da ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo odstranitev
zdrave visoke vegetacije,
– lahko so podzemne stavbe.
Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe (le garaže).
2.3
Drugi dopustni
Pomožni objekti v javni rabi, igriščna ograja, podporni zid (3.4.1.16), nadomestni rezervoar,
nezahtevni
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik,
in enostavni objekti
samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni
(razen stavb)
objekti. Otroško igrišče, ki je v sklopu obstoječe EUP, je lahko ograjeno s prosojno ograjo
po Uredbi
do višine 2,8 m.
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Dopustna izraba prostora GE
Omejitev gostote
Novih glavnih stavb, razen kot nadomestna gradnja (3.4.1.06) v istih gabaritih, v EUP dodatno
pozidave v tlorisu,
ni dovoljeno graditi.
odmiki stavb
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija prostora Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta po projektni dokumentaciji.
Ob najpomembnejšem javnem prostoru se lahko v pritličju obstoječe stavbne strukture
oblikujejo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.
Zelene in druge
Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine.
zunanje ureditve
Zelene površine se lahko krčijo le v skladu z naslednjimi merili:
na GE, ograje in žive – da se spremenijo v javni mestni prostor za pešce, vključno z otroškimi igrišči, hkrati pa
meje
vključujejo tudi prostor za organizacijo osnovne ponudbe za potrebe stanovalcev EUP,
– da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno odstranjenih dreves,
– da gre za prostorske ureditve, pomembne za celotno naselje (na primer nadstreški parkirišč),
vendar pod pogojem, da se ne zmanjša število dreves.
GE ni dovoljeno ograjevati z ograjami.
Velikost GE,
Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico funkcionalno delitev območja, se v upravnem
posebnosti
postopku (brez spremembe prostorskega akta) ne more izvajati.
parcelacije
Druge določbe
Projektna dokumentacija PGD mora vse elemente (glavno stavbo, pomožne stavbe, zelene
urbanističnega
površine, ipd.) prikazati v obstoječem stanju in v načrtovanem stanju, jih utemeljeno ovrednotiti
oblikovanja
in skozi predvidene posege utemeljiti.
Izjema so le vzdrževalna ali sanacijska dela v smislu zagotavljanja stanja po prvotnem načrtu
ali kasnejšem načrtu preureditev, ki zagotavljajo celovitost ureditve v EUP.
Na območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi
dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 62. člen tako, da se glasi:

44. člen

»62. člen
3.4.2.2.04
.vo – GE domačije v odprtem vaškem okolju
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): A – površine razpršene poselitve, SK – površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, namembnost GE:
namenjena je lahko bivanju, kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega
podeželskega okolja.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Hiša na podeželju.
število, število etaž
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih
stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP.
Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica in vinska klet
za vinotoč pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
2.2
Pomožne stavbe –
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu
število, število etaž
tega odloka. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma
enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).
– objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak
in ribogojnica,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja
in rib, kisarna, mlin.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510
Avtomehanične in mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč – (3.4.1.09)),
12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe
za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljene so tudi: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih
centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic), 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

Stran

2.3

3.0
3.1
4.0
4.1

4.2

4.3
4.4

5030 /

Št.

33 / 18. 5. 2018

Uradni list Republike Slovenije

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti
za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito,
krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče.
Dopustna izraba prostora GE
Faktor zazidanosti
Na območju (PNRP): A – površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK – površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija prostora Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Na GE je dvorišče lahko vzpostavljeno
v primarnem delu ali sekundarnem delu GE.
Dovoljena je vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe v primarnem delu GE pod
pogojem, da je orientirana prečno na javni prostor. V tem primeru naj se pomožna stavba v
razmerju do javnega prostora umešča po merilih glavne stavbe (na gradbeni liniji).
Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik (parcel), orientiranih v smeri javnega prostora,
je v primarnem delu GE dovoljena tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe.
Glavna stavba je vedno orientirana v smeri javnega prostora, praviloma tudi pomožna stavba.
Dvorišče se praviloma vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.
Zelene in druge
Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
zunanje ureditve
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem kot so orehi, hruške, jablane ali lipe.
na GE, ograje in žive Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed
meje
ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata)
do višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber ipd.). Izjeme so ograje za pašo živine.
Velikost GE,
Velikostni red GE je do 3000,0 m², lahko pa je tudi večji zaradi funkcionalne celote domačije.
posebnosti
Velikost GE se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb
parcelacije
po modernizaciji, legi, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
Druge določbe
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
urbanističnega
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi
oblikovanja
dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 63. člen tako, da se glasi:

45. člen

»63. člen
3.4.2.2.05
.vs – GE domačije v strnjenem vaškem okolju
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): A – površine razpršene poselitve, SK – površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, CU – osrednja
območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: namenjena je lahko bivanju in kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti
in terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega in primestnega okolja.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Hiša na podeželju
število, število etaž Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih
stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP.
Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica pod pogoji
za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
Kot glavna stavba so dopustne tudi obstoječe zakonito zgrajene nestanovanjske stavbe.
2.2
Pomožne stavbe – Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu. Ob
število, število etaž tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in
podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).
– objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,
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– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja
in rib, kisarna, mlin.
Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe,
12510 Avtomehanične in mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne
delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč),
12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe
za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hoteli,
moteli), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov,
trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic), 12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo
in enostavni objekti na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje,
(razen stavb)
spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt
po Uredbi
za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, in podobne, športno igrišče
na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje,
pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni
objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče,
hlevski izpust, grajeno molzišče.
Dopustna izraba prostora GE
Faktor zazidanosti Na območju (PNRP): A – površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK, SS – površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Glavna stavba je z glavno fasado lahko
prostora
postavljena le na gradbeno linijo najpomembnejšega javnega prostora.
Zelene in druge
Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj
zunanje ureditve
bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem, kot so orehi, hruške, jablane
na GE, ograje
ali lipe, ipd.). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso
in žive meje
dovoljene. Izmed ograj in živih mej so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena,
žičnata) do višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so ograje za pašo
živine (3.4.1.12).
Velikost GE,
Velikostni red GE je do 2000,0 m2, lahko pa je tudi večji zaradi funkcionalne celote domačije.
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
urbanističnega
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
oblikovanja
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 64. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.06

.js – GE Javne stavbe

46. člen
»64. člen
Podtipi: .jsk- GE javne klasične stavbe
.jsm- GE modernistične javne stavbe
.jsp- GE paviljonske stavbe
.jgd- GE gasilskega doma
.jzp- GE železniške postaje
.jsg- GE javne stavbe v gozdu
.jps- GE poslovilne stavbe

1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): BC – športni centri, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, CD – druga območja centralnih dejavnosti, SK –
površine podeželskega naselja, A – območja razpršene poselitve.
Namembnost GE: namenjena je le kvartarnim dejavnostim – družbeni infrastrukturi. V primeru odsotnosti javnih programov je
lahko do 50 % koristnih površin namenjenih tudi terciarnim dejavnostim ali izjemoma bivanju, vendar slednje le zunaj pritličja.
Podtip GE javna stavba v gozdu (.jsg) je lahko tudi na PNRP: BT na območjih površin za turizem, namenjena razvoju urbanih
površin s posebno funkcijo, turistični ponudbi oziroma turizmu, kjer so poleg začasnega bivanja v manjšem obsegu dovoljene
tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali).Podtip GE javna poslovilna stavba (.jps) je lahko vzpostavljena le na
NRP CD – druga območja centralnih dejavnost; GE je prostor posebnega javnega značaja namenjen izključno dejavnostim
povezanim s pokopališko dejavnostjo.
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2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, -.jsk- GE javne klasične stavbe: klasična javna stavba,
število, število etaž -.jsm- GE modernistične javne stavbe: modernistična javna stavba – visoka največ do E3,
-.jsp- GE paviljonske stavbe: osnovni ali podtip paviljonske stavbe (le ena) – eno etažna (E1),
-.jgd- GE gasilskega doma: trško-mestna hiša ali klasična javna zgradba (le ena) – visoka
do največ E2, če ni opredeljeno drugače. Stavba ima lahko na eni od bočnih strani poseben
(sušilni) stolp oziroma sušilni silos, ki lahko sega največ za eno višino strehe nad sleme strehe
osnovnega kubusa glavne stavbe,
-.jzp- GE železniške postaje: gradnja novih stavb ni dovoljena, obstoječe stavbe se varujejo
kot kvaliteta in posebnost, katerim ni dovoljeno spreminjati gabaritov in arhitekture osnovnega
kubusa,
-.jsg- GE javne stavbe v gozdu: paviljonska stavba – visoka do E1 ali hiša na podeželju (le ena),
visoka do največ E2, pri čemur je dovoljena tudi E1+M, če ni opredeljeno drugače. Stavbna
struktura naj se tudi oblikovno prilagodi razmeram konteksta lokacije v naravnem okolju,
-.jps- GE javne poslovilne stavbe: paviljonska stavba ali podtip odprta paviljonska stavba visoka
do E1. Nove stavbe (poslovilne vežice) morajo biti v arhitekturnem izrazu podrejene eventualnim
dominantnim nosilcem prostorske identitete na območju.

2.2

Pomožne stavbe – -.jsk- GE javne klasične stavbe: gradita se lahko največ dve pomožni stavbi, do višine E2.
število, število etaž Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni
objekti in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – lopa in nadstrešnica,
-.jsm- GE modernistične javne stavbe: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se
lahko gradi le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot
dopolnitev obstoječe pozidave-nadstrešnica, visoka največ E1,
-.jsp- GE paviljonske stavbe: dovoljena je postavitev največ dveh pomožnih stavb po Uredbi kot
nezahteven in enostaven objekt, in sicer le nadstrešnica, kolesarnica, lopa (samo kot enostaven
objekt),
-.jgd- GE gasilskega doma: dovoljena je postavitev največ dveh pomožnih stavb po Uredbi kot
nezahteven in enostaven objekt, in sicer le majhna stavba,
-.jzp- GE železniške postaje: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se lahko gradi
le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot dopolnitev
obstoječe pozidave-nadstrešnica do višine E1,
-.jsg- GE stavbe v gozdu: gradi se lahko največ ena pomožna stavba do višine E1. Ob tem
se lahko gradita še do največ dve stavbi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti,
in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – lopa in nadstrešnica. Dovoljena
je tudi postavitev objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (le mlin, sušilnica sadja
in rib) in objekta za rejo živali (le ribogojnica) ter ena stavba kot kmetijsko-gozdarski objekt –
nezahtevni objekt,
-.jps GE poslovilne stavbe: pomožne stavbe niso dovoljene. V primeru, da so na območju druge
vrste stavb, so na njih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

Na vseh podtipih je dovoljena gradnja sledečih objektov:
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt
na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne
tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora, kot začasnih objektov
po tem odloku. Ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne
za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi ipd.).
Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do največ 0,7.
Glavna fasada glavne stavbe naj bo vzpostavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni prostor,
podrejen merilu pešca. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb.
V podtipu.jps morajo posegi na GE zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z
ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem
kontekstu. Nosilec pokopališke dejavnosti skrbi za vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode,
dostop do zbiralnikov odpadkov ter za ustrezen njihov odvoz.
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4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se ohranjajo/vzpostavljajo urbane funkcionalne
umestitve v posameznem prostoru oziroma da se le-te, glede na podtip, po potrebi nadgrajujejo
z elementi hortikulturnih ureditev. Na območju med najpomembnejšim javnim prostorom in
glavno fasado glavne stavbe, fizične ali vizualne cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso dovoljene.
V podtipu.pps naj se zunanje ureditve GE urejajo tako, da se omogočajo kvalitetne funkcionalne
povezave, pešpoti oziroma javni dostopi do grobnih polj na območju GE pokopališča. Ograje naj
bodo oblikovno usklajene in prilagojene GE pokopališč oziroma njihovi vlogi v prostoru.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je do 5000,0 m2. GE ni dovoljeno deliti.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom, razen na območjih, kjer je GE
določena na PNRP IK in zanjo veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja.«

Spremeni se 65. člen tako, da se glasi:

47. člen
»65. člen

3.4.2.2.07
.pj – GE posebne javne stavbe

1.0

Podtipi:.pjc– GE cerkve
.pjg– GE gradu, dvorca
.pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, CD – druga območja centralnih dejavnost.
Namembnost GE: namenjena je le najpomembnejšim javnim vsebinam v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami
posebnega javnega značaja, s posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna za kraj kot celoto in širše. Namen prostora
posamezne GE naj bo usklajen s programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, to je iz izvorne namembnosti objekta. Tako
stavbam v GE podtipih.pjc in.pjo, izvorne namembnosti ni dovoljeno spreminjati.
Stavbe v GE gradu, dvorca z oznako.pjg so lahko namenjene tudi bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim. V GE
ni dovoljena industrijska oblika proizvodnje ali skladiščenje. Slednje je dovoljeno do 30 % površine, v kolikor gre za vsebine,
ki so neposredno povezane z upravljanjem dejavnosti kvartarnega ali terciarnega sektorja (na primer depoji umetnin
pri galerijah ipd.).
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe.
število, število etaž Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko: 12620 Muzeji in knjižnice,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v
druge namene.
Izjeme: Na GE gradu, dvorca (.pjg) so dovoljene tudi: 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
(razen blokov, stolpnic), 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (le domovi za starejše, samostani,
zavetišča), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov),
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (le prodajne galerije).

2.2

Pomožne stavbe – -.pjc– GE cerkve- pomožne stavbe niso dovoljene,
število, število etaž -.pjg– GE gradu, dvorca – lahko se gradi do največ tri pomožne stavbe; vse do višine E2.
Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni
objekti, in sicer le: pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak,
skedenj, senik, kašča, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, majhna stavba kot
dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek.
Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (le rastlinjaki),
-.pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- pomožne stavbe niso dovoljene.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Omejitev gostote
/
pozidave, v tlorisu,
odmiki stavb

-.pjc– GE cerkve – ograja, podporni zid (3.4.1.16) ter urbana oprema (3.4.1.17); razen čakalnic,
nadstrešnic, igrišč in igral ter kioska,
-.pjg– GE graščine, dvorca, ograja, podporni zid (3.4.1.16), čebelnjak, vrtina ali vodnjak
kot dekorativni element ter bazen, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam: odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce
na prostem, objekt za oglaševanje: reklamni stolp ter urbana oprema (3.4.1.17),
-.pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- urbana oprema (3.4.1.17); razen igrišč in igral
ter čakalnic in nadstrešnic ter kioska.
V podenotah zbiralnika za kapnico ni dovoljeno graditi.
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Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z izvorno ureditvijo
prostora
oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem
kontekstu. Možni so le posegi, ki:
– so usklajeni z merili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine (soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije) v kolikor gre za spomenik oziroma s strokovnimi merili varovanja in
razvijanja ambientalnih kvalitet javnega prostora,
– ohranjajo kvalitete umestitve v prostor, hortikulturne elemente in ureditve,
– strokovno sanirajo vse identificirane probleme na GE ali stavbi, ki jih poseg vsaj posredno
zadeva.
Zelene in druge
Zunanje ureditve GE se naj ureja tako, da se v čim večji meri ohranja in razvija kvalitete
zunanje ureditve
funkcionalnih in ambientalnih prvin zelenih površin oziroma zelenih sistemov.
na GE, ograje
GE ni dovoljeno ograjevati z ograjo, živo mejo, ipd. Izjema je le.pjg– GE gradu, dvorca.
in žive meje
Velikost GE,
Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje vplivnega območja ureditve oziroma tudi
posebnosti
zmanjševanje EUP.
parcelacije
Druge določbe
Obstoječa stavbna struktura se ohranja in varuje po merilih varstva kulturne dediščine. Ohranja
urbanističnega
naj se pojavnost in vedute. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine
oblikovanja
so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev
in soglasja.
GE tipa.pjo- obeležij, spomenikov in kapelic, ki je v grafičnem delu prikazan zgolj simbolno,
je spominski sklop s stavbo v pripadajočem prostorskem kontekstu oziroma z ureditvijo: vključno
z visoko drevesno vegetacijo in drugimi obstoječimi ureditvami. Varujejo se kot prostorska
in ambientalna celota.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.«
Spremeni se 66. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.08

48. člen
»66. člen

.tm – GE trško-mestne hiše
Podtip:.tmn- trško mestne hiše v nizu
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): SS – stanovanjske površine, SK – površine podeželskega naselja, C – območja centralnih dejavnosti: CU – osrednja
območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: namenjena je le bivanju, terciarnim, kvartarnim dejavnostim.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Trško mestna-hiša – visoka največ do E2 +M.
število, število etaž Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:
– sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo (v korist
sekundarnega kubusa),
– širina je omejena le z obvezno organizacijo dvorišča v sekundarnem delu GE.
Podtip -.tmn: trško-mestna hiša v nizu, visoka največ do E2.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,
– tri- in večstanovanjske stavbe 11220, razen stanovanjskih blokov in stolpnic.
2.2
Pomožne stavbe – Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu.
število, število etaž Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so:
– 12420 Garažne stavbe (le garaže),
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite skladiščne površine (3.4.1.09)).
2.3
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni in
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
enostavni objekti
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
(razen stavb) po
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
Uredbi
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče
na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje,
pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni
objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
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3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

Glavna fasada glavne stavbe naj bo postavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni prostor,
podrejen merilu pešca, praviloma brez ograj. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb
(pomožnih stavb).

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd., izjema so le obstoječe zidane ograje,
na katerih so dovoljene rekonstrukcije in sanacije.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je do 3000,0 m2.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,70.

Spremeni se 2.3 točka 67. člena tako, da se glasi:
»2.3

49. člen

Drugi dopustni
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik
nezahtevni
(3.4.1.08).«
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi
Spremeni se 68. člen tako, da se glasi:

50. člen
»68. člen

3.4.2.2.10
.gp – GE gospodarskega poslopja
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): IG – gospodarske cone, IK – objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: namenjena je lahko le kmetijski
ali gozdarski dejavnosti ter ribištvu.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Predvsem obstoječe kmetijsko-gozdarske stavbe. Nove stavbe se oblikujejo po merilih pomožne
število, število etaž stavbe.

2.2

Pomožne stavbe – Niso dovoljene.
število, število etaž

2.3

Drugi dopustni
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik (3.4.1.08).
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

Nadomestna gradnja mora ohraniti obstoječo orientacijo ter gradbeno linijo, v kolikor
ni v grafičnem delu ali v posebnih merilih opredeljeno drugače.

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Razmerje do zelenih površin naj se ohranja. Zunaj stavbišča so površine sicer lahko utrjene,
vendar morajo biti v vsakem primeru zatravljene. Srednjerasla vegetacija, neavtohtone vrste
dreves in iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo ipd., dovoljene
so le ograje za pašo živine – plot (3.4.1.12).

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do 0,80.
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51. člen
»69. člen

.odi – GE kmetije z industrijsko proizvodnjo
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): SK – površine podeželskega naselja, A – površine razpršene poselitve, namembnost GE: namenjena je bivanju
in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim, znotraj meril opredeljene stavbne strukture
in v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Hiša na podeželju – visoka do E2+M.
število, število etaž Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš.
Na gradbeni enoti se lahko gradita dve glavni stavbi, hiša na podeželju in pomožni objekt
za potrebe dejavnosti. Dovoljena je tudi gradnja dveh pomožnih stavb kot glavnih stavb brez hiše
na podeželju.
2.2
Pomožne stavbe – Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob
število, število etaž tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in
podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).
– objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib,
kisarna, mlin.
Tipi objektov – pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12420 Garažne stavbe,
12510 Avtomehanične in mizarske delavnice in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi
in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč (3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko
predelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Na GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, se velikost objekta in oblikovanje prilagaja
tehnološkem načrtu. Pri večjem razponu stavbe (nad 15,0 m) so lahko strehe nižjega naklona
ali ravne z minimalnim naklonom. Višina slemena ne sme presegati višino slemena okoliških
objektov v radiju 100,0 m.
2.3
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
in enostavni objekti igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
(razen stavb)
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
po Uredbi
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče
na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje,
pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni
objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče,
hlevski izpust, grajeno molzišče.
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Faktor zazidanosti Na območju (PNRP): A – površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK – površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija
Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča.
prostora
4.2
Zelene in druge
Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
zunanje ureditve
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem, kot so lipe, orehi, hruške, jabolka, ipd..
na GE, ograje
Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed
in žive meje
ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine
1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber ipd.). Izjeme so le grajene ograje za pašo živine,
varovalne in protihrupne ograje.
4.3
Velikost GE,
Velikostni red GE je do 3000,0 m2. Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti na več manjših.
posebnosti
Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb
parcelacije
po modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
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Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le po pridobitvi kulturnovarstvenega
soglasja.
Silosi so lahko višji in so lahko locirani tudi kot samostojne stavbe.«

Spremeni se 70. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.12

Št.

52. člen
»70. člen

.gs – GE gospodarske stavbe
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): IG – gospodarske cone, IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, IP – površine za industrijo, namembnost GE:
namenjena je dejavnostim primarnega, sekundarnega sektorja, skladiščenju in terciarnemu sektorju (le neživilski trgovini).
Pri tem ima lahko vsaka enota tudi pisarniško upravne prostore.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Gospodarska stavba ali modernistična javna stavba, višine do E3, ali trško – mestna hiša, višine
število, število etaž do E2.
2.2
Pomožne stavbe – Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu.
število, število etaž Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo.
Stavba tipa gospodarska stavba je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar
je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno
pripadajoči dejavnosti. Dopustni sta največ do dve stavbi (tipa glavna stavba – gospodarska
stavba) v sekundarnem delu GE. V tem primeru naj bo na GE v vlogi glavne stavbe
vzpostavljena stavba tipa glavna stavba: modernistična javna stavba, v kateri naj bo organizirana
tudi uprava predmetne dejavnosti GE (3.4.3.0). Izhodiščna kota pritličja gospodarske stavbe
je lahko le na eni od kot etaž glavne stavbe GE (+ 0,5 m).
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže),
12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn), 12520 Rezervoarji, silosi in
skladišča (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta,
policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge
poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe (razen
nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice).
2.3
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni in
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
enostavni objekti
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
(razen stavb) po
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
Uredbi
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče
na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje,
pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni
objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Faktor zazidanosti Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,80; faktor izkoriščenosti največ 1,0.
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija
V primeru, ko je za GE v posebnih merilih opredeljen drug tip glavne stavbe, naj se stavba tipa
prostora
gospodarska stavba, organizira v sekundarnem delu GE, po merilih oblikovanja dvorišča.
4.2
Zelene in druge
Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
zunanje ureditve
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem. Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno.
na GE, ograje
Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot
in žive meje
z žično ograjo višine do 3,0 m, razen v varovalnem pasu cest, kjer ograja ne sme posegati
v polje preglednosti in je za postavitev potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
4.3
Velikost GE,
Velikostni red GE je do 5000,0 m2, lahko pa je večji zaradi zahtev dejavnosti.
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge določbe
Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
urbanističnega
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
oblikovanja
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
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»71. člen

3.4.2.2.13
.ip – GE industrijske proizvodnje
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE

(PNRP): IP – površine za industrijo, namembnost GE: namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja ter z njo povezanimi
dopolnilnimi dejavnostmi, upravi in poslovnim programom.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Industrijske hale, katerih višinski gabarit je odvisen od tehnologije proizvodnih procesov,
število, število etaž obstoječa klasična javna stavba ali modernistična javna stavba, visoka do največ do E3 ali trško
– mestna stavba, visoka do E2.

2.2

Pomožne stavbe – Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu,
število, število etaž in začasnih objektov po tem odloku. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi
kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in
podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo.
Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar
je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno
sekundarni dejavnosti. V tem primeru je lahko postavljena še ena stavba tipa industrijska hala,
vendar ta višinsko ne sme presegati absolutne višinske kote dopustne višine obstoječe okoliške
stavbne strukture glavnih stavb.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v stavbni strukturi oblikujejo predvsem upravno
poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.
Tip in merilo glavne stavbe se določita na podlagi meril harmonične integracije te stavbe
v prostorski kontekst, še posebej v obulični niz. Stavbni volumni na robovih naselij naj bodo
znižani v skladu z merili prostorskega konteksta, do zgolj pritličnih stavb na zunanjem robu
naselja.
Parkirišča so lahko locirana ob stavbi ali za njo, v odvisnosti od prostorske možnosti.

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Velike utrjene površine večjega obsega (nad 1000,0 m2) naj se strukturirajo z visokoraslo
vegetacijo, v kolikor je iz vidika tehnologije rabe prostora to izvedljivo (na primer parkirišča).
Zunanji robovi GE naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno srednje in visokoraslo vegetacijo.
Tudi na problematičnih stikih z drugimi naselbinskimi strukturami naj se cezura vzpostavi/
povezuje s srednje ali visoko raslo vegetacijo.
Na območju javnega prostora med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim prostorom ter
na širšem območju vhoda, naj ne bodo vzpostavljeni ozki, trakasti pasovi zelenic ali manjše
zatravljene površine, če že, naj bodo to le zelenice večjega merila.
Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot z žično ograjo višine do 3,0 m v zeleni ali sivi barvi,
razen ob cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za postavitev potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je od 500,0 m2 naprej.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Stavbna struktura najvišjih delov stavb (stolpi, dimniki, ipd.) naj ne presega višinskega merila
naselbinskega telesa. Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni
snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti
za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt
na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,80.
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54. člen
»72. člen

3.4.2.2.14

.zsr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): ZS – površine za oddih, namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno
funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših dimenzij tipa paviljonska stavba, do višine E1
število, število etaž za namene pripadajoče športne/rekreacijske dejavnosti.

2.2

Pomožne stavbe – Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma
število, število etaž nezahteven objekt, in sicer le lopa ali nadstrešnica, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe.
Izjemoma, glede na naravo začasnih prireditev, je lahko vzpostavljena tudi montažna sanitarna
enota. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m2 ter vzpostavljena pod
pogojem, da je zagotovljeno vzdrževanje, urejanje in njena odstranitev.
Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne
tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Omejitev gostote
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb

4.0

Organizacija
in urbanistično
oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

/

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Zunanje ureditve, stavbe in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi
posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. Ograje so lahko le žičnate/prosojne, v zeleni
ali sivi barvi.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

/

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 določil tipa GE
in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter obstoječe kvalitetne
hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti
za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt
na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11), oder z nadstreškom, začasne tribune za gledalce
na prostem in pokritega prireditvenega prostora kot začasnih objektov po tem OPN, ob javnih
prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve
(osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd.).
Tipi objektov (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna igrišča (razen
avtomobilskih, motorističnih ali prizorišč konjskih dirk, garderob), 24122 Drugi gradbeni inženirski
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen živalskega vrta in vzletišča).
Na GE naj bo zasajenih vsaj 25 % površin.
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55. člen
»73. člen

.zpa – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: ZP – parki; namembnost GE: namenjena je ohranjanju
in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko
rabo.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših
število, število etaž dimenzij tipa paviljonska stavba, do višine E1, z največ eno javno dejavnostjo.
2.2
Pomožne stavbe – Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma
število, število etaž nezahteven objekt, višine E1.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (razen drevesnic in podobnega).
Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne
tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora.
2.3
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni in
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
enostavni objekti
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
(razen stavb)
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
po Uredbi
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni
objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti
namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt
za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne
prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd).
Tipi objektov, (razen stavb) po Klasifikaciji, so lahko le: 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas (le otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki).
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Omejitev gostote
Raščen travni teren z vzdrževano vegetacijo naj pokriva vsaj 70 % površine parka. Nove poti
pozidave v tlorisu, naj se izvajajo le v peščeni ali tlakovani izvedbi. Števila visokoraslih dreves glede na stanje
odmiki stavb
ob sprejemu akta ni dopustno zmanjševati.
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija
/
prostora
4.2
Zelene in druge
Zunanje ureditve in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v
zunanje ureditve
sistemu zelenih urbanih površin.
na GE, ograje
in žive meje
4.3
Velikost GE,
/
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge določbe
V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 določil tipa
urbanističnega
GE in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter kvalitetne
oblikovanja
hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 74. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.16

56. člen
»74. člen

.zvr – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za vrtičkarstvo
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin, ZV – površine za vrtičkarstvo, namembnost GE: namenjena
je ohranjanju in razvoju zelenih površin, s funkcijo individualne drobne pridelave kmetijskih pridelkov.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Podzemnih stavb ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.
število, število etaž
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Pomožne stavbe – Na posamezni GE se lahko gradi največ eno pomožno stavbo GE, ki se gradi le po Uredbi:
število, število etaž vrtna lopa do višine E1 ali zabojnik (oboje za shranjevanje orodja), ki naj bosta v celotnem EUP
oblikovana enotno.
Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe.
Vrtne lope naj bodo oblikovane v skladu s sledečimi merili: največja velikost 2,0 m x 2,0 m,
v leseni konstrukciji, z leseno fasado s horizontalnimi deskami ter krite s streho z naklonom –
tipa dvokapna streha ali enokapna streha, vendar enotno oblikovane v posamezni EUP.
Izjeme: V sklopu enotnega EUP večjega obsega (površine vsaj 1500,0 m2) se lahko gradi tudi
skupna stavba, velika največ 60,0 m2, ki zadostuje potrebam vseh vrtičkarjev. Dopustna
je urbana oprema – igrišče z igrali, s klopmi in koši za odpadke ter montažna sanitarna enota
za potrebe celotnega območja. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m2
ter vzpostavljena pod pogojem, da občina, kot lastnik le-te, zagotovi njeno vzdrževanje
in urejanje.
Ostali dopustni
– vodno zajetje – ribnik, vodnjak, pomožni letališki ter pomožni objekt za spremljanje stanja
nezahtevni
okolja in naravnih pojavov.
in enostavni objekti Izjeme: V sklopu večjih ureditev EUP, je potrebno zagotoviti izgradnjo oziroma vzdrževanje
(razen stavb)
in javni dostop do tekoče vode in dostop do zbiralnikov odpadkov (ekološki otok), pri čemer
po Uredbi
občina skrbi tudi za ustrezen njihov odvoz. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to
opredeljenem in urejenem mestu.
Dopustna izraba prostora GE
Omejitev gostote
Na GE naj bo vsaj 70 % površin namenjenih gojenju rastlin, 30 % za postavitev enostavnih
pozidave v tlorisu, objektov (vrtne lope s pripadajočo zunanjo ureditvijo).
odmiki stavb
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
/
prostora
Zelene in druge
Med GE naj se uredijo notranje ločevalne oziroma dostopne pešpoti. Dovoljena je ograditev
zunanje ureditve
celotnega območja EUP, ograje so žičnate/prosojne, v zeleni ali sivi barvi, visoke največ
na GE, ograje
do 2,0 m ali kot leseni plotovi, visoki do 1,5 m.
in žive meje
Velikost GE,
Velikostni red od 50,0 m2 do 250,0 m2.
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa
urbanističnega
in vzdrževanja.
oblikovanja
Na območju GE/EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 75. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.17

57. člen
»75. člen

.zdz – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: ZD – druge urejene zelene površine, namembnost GE:
namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno
podrobnejšo namensko rabo.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.
število, število etaž
2.2
Pomožne stavbe – Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.
število, število etaž
2.3
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni in
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
enostavni objekti
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
(razen stavb) po
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
Uredbi
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni letališki,
pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja
in naravnih pojavov,
– dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne
tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora, kot začasnih objektov
po tem OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne
za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd.).
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Dopustna izraba prostora GE
Omejitev gostote
Na GE je potrebno ohranjati obstoječ gozdni sestoj oziroma v primeru odstranitve in zgostitve
pozidave v tlorisu, gozdnega sestoja/dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
odmiki stavb
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
/
prostora
Zelene in druge
Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu
zunanje ureditve
zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno ograditi.
na GE, ograje
in žive meje
Velikost GE,
/
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa
urbanističnega
in vzdrževanja.
oblikovanja
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 76. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.18

58. člen
»76. člen

.zvo – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z- območja zelenih površin: ZD- druge urejene zelene površine, namembnost GE:
namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno
podrobnejšo namensko rabo.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.
število, število etaž
2.2
Pomožne stavbe – Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.
število, število etaž
2.3
Drugi dopustni
– grajena urbana oprema,
nezahtevni
– vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot in podobne,
in enostavni objekti – pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
(razen stavb)
po Uredbi
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Omejitev gostote
GE na območjih obvodne ureditve lahko ohranjajo obstoječo kmetijsko rabo površin. Ob tem so
pozidave v tlorisu, dopustne sledeče ureditve:
odmiki stavb
– ureditev javnih površin,
– postavitev in ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi,
– postavitev parkovne opreme – klopi za počitek,
– poseganje v priobalna zemljišča in naravni potek struge vodotoka ni dovoljeno, razen v primeru
sanacije po naravnih nesrečah,
– odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja, v primeru odstranitve
dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija
/
prostora
4.2
Zelene in druge
Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih
zunanje ureditve
površin. GE ni dovoljeno ograditi.
na GE, ograje
in žive meje
4.3
Velikost GE,
/
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge določbe
Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in
urbanističnega
vzdrževanja. Dovoljeni so ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave oziroma, prispevajo
oblikovanja
k izboljšanju hidromorfoloških in biotskih lastnosti območja. Na območju GE veljajo merila
III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
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59. člen
»77. člen

3.4.2.2.19

.zpk – GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z – območja zelenih površin: ZK- pokopališča, namembnost GE: prostor je namenjen
izključno dejavnostim, povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s simbolnimi ureditvami pietete do preminulih.
V primerih, ko je v sklopu obstoječega pokopališča obstoječa cerkev, je v tem delu dovoljena PNR C- območje centralnih
dejavnosti, CD – druga območja centralnih dejavnosti oziroma dejavnosti, vezane na le-to.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi.
število, število etaž

2.2

Pomožne stavbe – Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.
število, število etaž

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Omejitev gostote
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

V sklopu pokopališke ureditve je potrebno zagotoviti izgradnjo, oziroma vzdrževanje in javni
dostop do tekoče vode ter dostop do zbiralnikov odpadkov, pri čemer nosilec pokopališke
dejavnosti skrbi za njihov ustrezen odvoz. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej
za to opredeljenem in urejenem mestu (ekološki otok).

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Zunanje ureditve naj omogočajo javne dostope do pokopališča, v poslovilne objekte
in do zunanje ureditve pokopališča – pešpoti, ter prostorsko, funkcionalno in simbolno
avtonomnost posameznih grobnih polj. Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi
GE v sistemu zelenih urbanih površin.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

/

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na pokopališčih, ki vključujejo obstoječe cerkve, naj bo obodno obzidje ohranjeno kot eden
osnovnih simbolov označitve pokopališča.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

– grajena urbana oprema,
– vodnjak,
– pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16),
– dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika, kot začasnega objekta po tem odloku
(3.4.1.11).
Na obstoječih stavbah so dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.

Spremeni se 78. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.20
.jp – GE središčnega javnega prostora

60. člen
»78. člen

Podtip .jpp: GE javnega parkirišča .
jpa: GE avtobusnih postajališč
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): P – območja prometnih površin, PO – ostale prometne površine, SS – stanovanjske
površine, namembnost GE: površina središčnega javnega prostora je namenjena predvsem ureditvam v merilu pešca, temu
podrejenemu odvijanju prometa in občasnim javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov ipd.).
GE podtipa.jpp je namenjena izključno parkiranju vozil in eventualnim občasnim prireditvam.
GE podtipa.jpa je namenjena površinam avtobusnih postajališč.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Stavb ni dovoljeno graditi.
število, število etaž
2.2
Pomožne stavbe – Pomožnih stavb, razen začasnih po tem odloku, ni dovoljeno graditi.
število, število etaž Začasne stavbe po tem odloku so kioski oziroma tipski zabojniki (3.4.1.11). Odvijanje občasnih
javnih prireditev naj bo opredeljeno v režimu omejenega ali zaprtega motornega prometa.
V odločbi o priglasitvi javne prireditve mora biti naveden tudi termin dovoljene postavitve
začasnih objektov in naprav za predmetno prireditev.
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Izjeme: pri podtipu.jpp je dovoljeno vzpostaviti trajni pomožni objekt za potrebe osebja,
ki parkirišče vzdržuje, objekt je lahko velik do 15,0 m2 ter nadstrešnico – javno kolesarnico.
Pri podtipu.jpa je dovoljeno trajno postaviti le nadstrešnico pod naslednjimi pogoji:
– postavitev z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora;
– praviloma naj bo vzdolžne oblike v razmerju širine:dolžini 1:1,5,
– ima le eno etažo (E1),
– stavba je lahko velika do 12,0 m2,
– priporočljiva je lesena konstrukcija, odprta z vsaj ene (praviloma čelne) strani,
– streha je lahko tipa ravna streha.
Drugi dopustni
Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dovoljeni v sferi javnega,
nezahtevni
so v javnem prostoru GE.jpp dovoljeni še:
in enostavni objekti – ograje in podporni zidovi,
(razen stavb)
– pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne
po Uredbi
razsvetljave, cestni silos,
– pomožni komunalni objekti.
Ob javnih prireditvah je dovoljena začasna vzpostavitev urbane opreme (3.4.1.17 – le klopi, mize
in koši za smeti) ter druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev,
ozvočenje, varnostni sistemi, itd.). Kot začasni objekt po tem OPN je dovoljena postavitev
odprtega sezonskega gostinskega vrta, odra z nadstreškom in začasnih tribun za gledalce
na prostem.
Dopustna izraba prostora GE
Omejitev gostote
/
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
Dovoljene so talne ureditve, hortikulturne ureditve in urbana oprema za javno rabo. Ureditev naj
prostora
bo izpeljana v nivoju javnega prostora za neoviran dostop pešca na celotni površini. Postavitev
nadzemnih elementov infrastrukture (na primer: elektro transformatorjev ipd.) ni dovoljena.
Zelene in druge
Za vzdrževanje površine EUP in javnih naprav ter režima urejanja je odgovorna pristojna
zunanje ureditve
občinska služba oziroma pooblaščeni koncesionar. Ta je dolžna vzdrževati režim v skladu
na GE, ograje
s točko 4.4 meril in pogojev glede na podtip GE.
in žive meje
Velikost GE,
/
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
Ureditev (trajna in v času občasnih ureditev) se opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi
urbanističnega
javnega natečaja. Način izvedbe ureditve utrjenih talnih površin (travnata, tlakovanje) je izbira
oblikovanja
investitorja. Nove parkirne površine, ki imajo več kot 10 PM, naj se ozelenijo, in sicer se zasadi
vsaj eno drevo na 4 PM.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 79. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.21

.in – GE infrastrukturnega objekta

61. člen
»79. člen

Podtip:.ičn- GE čistilne naprave
.ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov
.ike- GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
.ieo- GE ekološkega otoka
.ido- GE deponija za odpadke
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča; (PNRP): E – območja energetske infrastrukture, O – območja okoljske infrastrukture; namembnost
GE: po OPN:
– O:.ičn- GE čistilne naprave,
.ivc - GE vodnega črpališča in vodohranov,
.ieo - GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij odpadkov),
.ido - GE deponije za odpadke.
V GE podtipa.ieo in.ido se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi s področja
varstva okolja in vzpostavi naravni prostor (pogozditev).
– GE: .ike – GE objekta energetske infrastrukture.
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in vzdrževanju javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prostorskih
ureditev za proizvodnjo in prenos električne energije.
V GE podtipa.ike se objekti komunikacijske in energetske distribucijske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere
se dokaže, da nimajo negativnih vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije
z ustreznimi javnimi pooblastili.
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V GE podtipa.ike, se obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo električne energije, ki so zgrajeni
na podlagi upravnih dovoljenj, lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni. Gradnja
elektroenergetskih objektov, naprav in prostorske ureditve za nove ali povečevanje obstoječih zmogljivosti proizvodnje
električne energije se lahko izvaja le na podlagi OPPN ali DPN.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Dovoljena je gradnja stavb, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE: za vzpostavitev
število, število etaž čistilne naprave (.ičn), za vodohran oziroma vodno zajetje (.ivc), za razdelilno plinsko postajo
ali elektroenergetsko stikališče, za transformatorsko postajo, za objekte in naprave za
proizvodnjo električne energije in telekomunikacijske objekte (.ike) ali druge javne infrastrukturne
potrebe – pomožni objekti vodne infrastrukture, čistilna naprava, ipd. Stavbe v skladu
z osnovnim namenom GE naj bodo oblikovane minimalistično, tako površinska obdelava fasad
kot sama zasnova. Stavbe naj imajo strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe
(3.4.3.4).

2.2

Pomožne stavbe – Gradnja stavb je dovoljena le v skladu z Uredbo, in sicer le stavb, ki so neposredno vezane
število, število etaž na dejavnost v EUP. Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati najpomembnejših
vedut ter tekstur v prostoru kulturne krajine ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva ipd.).
Tovrstni stolpni objekti (naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri
nevtralizirani, z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetli sivi barvi.

2.3

Ostali dopustni
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
nezahtevni
in daljinskega ogrevanja, pomožni komunalni objekt, objekt za spremljanje stanja okolja
in enostavni objekti in naravnih pojavov.
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Omejitev gostote
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

Prostorske ureditve in eventualne stavbe oziroma tehnični objekti naj bodo organizirani
in oblikovani minimalistično, z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad raščeno površino
zemlje. Stavbe imajo lahko strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Stavbe in drugi objekti naj bodo, glede na tehnične pogoje funkcioniranja, v največji možni meri
integrirani v krajino, z oblikovanjem zatravljenih brežin in zasaditvijo visoke vegetacije v gručah.
Pogoje fizičnega varovanja naj se v največji možni meri zagotavlja z zemeljskimi ureditvami.
Dopolnilno se za ta namen, v kolikor druge oblike varovanja ne zadoščajo (alarmiranje, video,
itd.), lahko uporablja le žična ograja v naravni barvi kovine ali zeleni barvi. V odprtem prostoru,
pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih stavb izvajajo z integracijo v oporne zidove –
škarpe (3.4.1.16) praviloma visoke do 1,0 m, vendar (v eni kaskadi) največ 2,0 m. GE, razen
podtipa.ieo, naj bodo v celoti ograjene. V GE podtipa.ido naj se umesti tudi vratarnico. Območje
GE podtipa.ieo je potrebno primerno ozeleniti in tako preprečiti vizualno degradacijo okolice.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

GE je lahko velika le toliko, kolikor je minimalno potrebno za tehnično kakovostno in racionalno
ureditev objekta ter optimalno integracijo objekta v okolje.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Zbirno mesto odpadkov (.ido) je potrebno urediti tako, da so zagotovljeni higienski pogoji in da
ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje objekte oziroma da območje ne povzroča
večjih motenj v okolju.
Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

/

62. člen
V 80. členu se:
– pred črko »p« v prvi vrstici doda piko tako, da se po novem glasi ».p«
– v točki 1.0 se črki »PZ« zamenjajo s črkama »PŽ«, tako da se del besedila po novem glasi »PŽ – območja prometnih
površin – površine železnic«
Spremeni se 81. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.23

63. člen
»81. člen

.od – GE domačije v odprtem prostoru
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): A – površine razpršene poselitve, S – območja stanovanj: SK – površine podeželskega
naselja, namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim,
znotraj meril opredeljene stavbne strukture, v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.
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2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Hiša na podeželju.
število, število etaž Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih
stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP.
Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica in vinska klet
za vinotoč pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).

2.2

Pomožne stavbe – Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu.
število, število etaž Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni
objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).
– objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib,
kisarna, mlin.
Tipi objektov – pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe,
12510 Avtomehanične in mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne
delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč
3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali,
12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov,
motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih
centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic),
12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
(razen stavb)
po Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča.
Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik (parcel), orientiranih v smeri javnega prostora,
je ob vzpostavitvi dvorišča v primarnem delu GE dovoljena tudi vzpostavitev osnovnega kubusa
pomožne stavbe. Glavna stavba je vedno orientirana v smeri javnega prostora, praviloma tudi
pomožna stavba. Dvorišče se praviloma vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem, kot so: orehi, hruške, jablane ali lipe.
Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed
ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine
1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so le ograje za pašo živine (3.4.1.12).

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Velikostni red GE je do 3000,0 m2. Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe
prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in
vitalnosti kmetije.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče
na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje,
pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni
objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče,
hlevski izpust, grajeno molzišče.
Na območju (PNRP): A – površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK – površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.
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Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projektno, lokalno zasnovan način čiščenja komunalnih
voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav.
Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice v bližini pomožne stavbe ter nepropustne greznice
je potrebno urediti v skladu s predpisi.«

Spremeni se 82. člen tako, da se glasi:

64. člen
»82. člen

3.4.2.2.24
.z – GE zidanice in vinske kleti za vinotoč
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Av – površine razpršene poselitve-vinogradništvo namembnost GE: namenjena je kmetijski
dejavnosti – pridelavi in shranjevanju vina in sadja in na osnovi grozdja in sadja izdelanih produktov. Dovoljena je tudi pridelava
in hramba sadja oziroma manjša kmetijska proizvodnja (vinogradništvo, sadjarstvo) ter začasno bivanje. GE je vezana
na posest obdelovalnih površin za eno od naslednjih kultur (najmanjše obdelovalne površine) – za zidanico:
– vinograd za vinsko trto – 20 arov na K1 ali 10 arov na K2 ali
– intenzivni sadovnjak avtohtonih pečkarjev in/ali koščičarjev v skladu s sortnim izborom za Republiko Slovenijo – 50 arov.
Za vinsko klet za vinotoč je potrebno najmanj 30 a površine zasajene z vinsko trto. Intenzivni vinograd ali sadovnjak mora biti
vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip, Zidanica (le ena) ali vinska klet za vinotoč (le ena), obstoječa zakonita zgrajena stanovanjska
število
stavba.
Obstoječi zakonito zgrajeni stanovanjski objekti se urejajo po določilih GE .od oziroma stavbno
tipologijo hiše na podeželju.
Sprememba zidanic v stanovanjske stavbe ni dopustna.

2.2

Pomožne stavbe

Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni
in enostavni objekti
po Uredbi (razen
stavb)

– ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture, kolesarska
pot, pešpot in podobne, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (razen
bazena za kopanje), objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni objekti
namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt
za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
– Ob vinotočih so dopustne majhne stavbe do 50,0 m2 kot so: nadstrešek, letna kuhinja, zimski
vrt in podobni objekti.
Svetlobni panoji na zidanicah niso dovoljeni.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija
prostora

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje

Pri zidanici naj bo zagotovljeno vsaj eno parkirno mesto za gospodarsko vozilo (traktor
s prikolico, ipd.), pri vinski kleti pa v skladu s splošnimi kriteriji PM za GE. Odprti useki in nasipi
ne smejo biti višji od 3,0 m. Novi in povečani podporni zidovi so lahko obdelani kot škarpe
iz lokalnega apnenca s poglobljenimi fugami, dovoljene so kombinacije z betonom, opeko
in lesom. Varovalne ograje nad opornimi zidovi so lahko izdelane v obliki plotov ali brajd.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Rezultat parcelacije naj zagotavlja izpolnjevanje kriterijev velikosti obdelovalnih površin,
navedenih v točki 1.0.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

Na vinogradniških območjih faktor zazidanosti ni določen. Velikost stavbe je odvisna od GE
in predpisanih obdelovalnih površin vinograda ali sadovnjaka. Stavba se locira znotraj določene
GE, funkcionalne površine stavbe (dovoz z manipulativnimi površinami) so dovoljene tudi
na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini določene GE.

Spremeni se 83. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.25

65. člen
»83. člen

.x – GE s posebnimi režimom urejanja
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z določili v posebnih
merilih.
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Dopustni tipi stavb na GE
Glavne stavbe – tip, V skladu z določili v posebnih merilih.
število, število etaž
Pomožne stavbe – Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
število, število etaž – majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže),
12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji,
silosi in skladišča (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč,
parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe
(razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske
dejavnosti.
Drugi dopustni
– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
nezahtevni in
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
enostavni objekti
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
(razen stavb) po
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti:
Uredbi
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
– ograja, podporni zid (3.4.1.16), vodnjak,
– kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11), urbana oprema (3.4.1.17), odprt sezonski gostinski vrt, oder
z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokrit prireditveni prostor kot začasni
objekti po OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne
za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi itd.).
Dopustna izraba prostora GE
Faktor zazidanosti Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do največ 0,7.
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
/
prostora
Zelene in druge
Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE.
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje
Velikost GE,
/
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
urbanističnega
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
oblikovanja
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 84. člen tako, da se glasi:

66. člen
»84. člen

(Državni prostorski akti/prostorski izvedbeni načrti – gradbene enote varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov)
3.4.2.2.26
.pin – GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba (PNR), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNR): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z merili veljavnih PIN
oziroma DPN.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
število, število etaž
2.2
Pomožne stavbe – Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor niso opredeljene
število, število etaž v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu in niso v nasprotju z določili OPN, je dovoljena
gradnja naslednjih pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
2.3
Drugi dopustni
Opredeljeni v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor ni v nasprotju z opredelitvami
nezahtevni in
OPN je dovoljena gradnja: ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar,
enostavni objekti
vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
(razen stavb)
ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak,
po Uredbi
pomožni komunalni objekti, parkirišče.
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Dopustna izraba prostora GE
Omejitev gostote
Opredeljeno v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
Organizacija
Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
prostora
Zelene in druge
Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje
Velikost GE,
Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
posebnosti
parcelacije
Druge določbe
Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor v izvedbenem aktu niso
urbanističnega
določeni pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov po uredbi, se za oblikovanje
oblikovanja
le-teh uporabljajo določila tega odloka.«
Spremeni se 85. člen tako, da se glasi:
3.4.2.2.27

67. člen
»85. člen

.ppn – GE varovanje pogojev izvedbe občinskih podrobnih prostorskih načrtov
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z usmeritvami za izdelavo
OPPN.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi.
število, število etaž
2.2
Pomožne stavbe – Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi, razen pomožnih stavb
število, število etaž po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste, vendar le na funkcionalnem
zemljišču glavne stavbe.
2.3
Drugi dopustni
Dovoljeni so le obstoječi objekti ter:
nezahtevni
ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek
in enostavni objekti na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
(razen stavb)
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti.
po Uredbi
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Omejitev gostote
Predmet izdelave OPPN.
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb
4.0
Organizacija
in urbanistično
oblikovanje GE
4.1
Organizacija
Določena z OPPN.
prostora
4.2
Zelene in druge
Ohranitev obstoječega statusa oziroma sanacija stavbišč/utrjenih površin v zelene površine.
zunanje ureditve
na GE, ograje
in žive meje
4.3
Velikost GE,
Dovoljena je parcelacija, ki je podlaga za predvideno združevanje parcel v skladu z OPPN.
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge določbe
Vsi posegi in ukrepi na GE, ki bi lahko dvignili ekonomsko vrednost zemljišč, gredo v primeru
urbanističnega
eventualnih posegov v kontekstu realizacije OPPN na račun investitorja. Do sprejetja OPPN
oblikovanja
so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev
po OPPN, med drugim:
– gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija
ter odstranitev gospodarske javne infrastrukture,
– gradnja pomožnih objektov – ograj ter postavitev začasnih objektov po OPN,
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– vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov, nadzidave in prizidave ter nadomestne
gradnje na obstoječih GE, v kolikor niso v neskladju z načrtovano ureditvijo,
– odstranitev obstoječih objektov,
– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov glede na plansko namensko rabo
zemljišča.
Vsi posegi, razen vzdrževanja, so dovoljeni le na podlagi pravnomočnega gradbenega
dovoljenja.
Na območju GE veljajo do sprejema OPPN stopnje varstva pred hrupom določene v Uredbi
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na opredeljeno namensko rabo prostora
na območju urejanja z OPPN.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
68. člen
Za 85. členom se doda novo podpoglavje »Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP – B« in nov 85.a člen, ki se glasi:
3.4.2.2.28

»85.a člen

.ph – GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE
(PNRP): BT – območje za turizem; namembnost GE: namenjena je turizmu oziroma turistični ponudbi s kratkotrajno
nastanitvijo, kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali) ter razvoju urbanih površin
s posebno funkcijo. GE je v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne stavbe – tip, Objekt za kratkotrajno nastanitev – visok do K+P (kolenčni zid do 1,6 m) ali E1+M.
število, število etaž Bungalov – visok le E1.
2.2
Pomožne stavbe – Lahko se gradi največ ena pomožna stavba GE (3.4.3.7.) po Uredbi kot enostavni objekt in sicer
število, število etaž le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (samo prislonjena k stavbi), kot enoetažni
objekt površine do 20 m2.
2.3
Drugi dopustni
Objekti za lastne potrebe: parkirišče, vadbena oprema, vodno zajetje in objekti za akumulacijo
nezahtevni
vode in namakanje (le bazen za kopanje in okrasni bazen), priključki na objekte gospodarske
in enostavni objekti javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni
(razen stavb)
objekti, utrjena dvorišča, ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.16.), zbiralnik za kapnico
po Uredbi
ter pomožni infrastrukturni objekti – pomožni objekti za spremljane stanja okolja in vrtina
potrebna za raziskave ali vodnjak, mala čistilna naprava, nepretočna greznica.
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Omejitev gostote
Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ največ 0,6.
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija
Minimalni odmik med objekti za kratkotrajno nastanitev je 6 m (šteje se skrajna točka objekta),
prostora
če objekt ne poslabšuje bivalnih pogojev in rabe obstoječih objektov. V nasprotnem je dovoljen
minimalni odmik med objekti 10 m.
4.2
Zelene in druge
Priporočljivo je, da GE nima ograje. Sicer je lahko oblikovana le kot živa meja, plot ali žična
zunanje ureditve na ograja do 1,2 m višine.
GE, ograje in žive
meje
4.3
Velikost GE,
Velikostni red GE je do 1500 m2.
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge določbe
Na območju GE veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih
urbanističnega
območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi
oblikovanja
kulturno-varstvenih pogojev in soglasja.«
Spremeni se 86. člen tako, da se glasi:

69. člen
»86. člen
(splošna merila oblikovanja)

3.4.3.1 Stavba – splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.1 Značaj stavbe
(1) Stavbe naj bodo stavbarsko oziroma arhitekturno oblikovane. Merilo ter stavbarski oziroma arhitekturni izraz pri vsaki novi
ali rekonstruirani stavbi oziroma dozidavi ali nadzidavi, naj bo izpeljan iz arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov oziroma njihovih
elementov avtohtone arhitekture, v kontekstu ohranjanja in razvoja arhitekturne identitete prostora. Poleg tega naj zagotavlja
integracijo v konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo umešča – v skladu z vlogo stavbe v prostoru (na primer: lokacija na
robu naselja, ob javnem prostoru, ipd.) in v skladu z njeno namembnostjo. Glede na vlogo stavbe na GE je stavba lahko glavna
ali pomožna.
V primeru dozidav legalno zgrajenih objektov se oblikovanje objekta in naklon strešin prilagajajo obstoječemu objektu.
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(2) Gradnja stavb okroglih oblik ni dovoljena, izjeme so cerkve, druge javne stavbe, kapelice in silosi.
(3) Nove in rekonstruirane stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise v zvezi z gradnjo in uporabo
stavb (npr. s področja varovanja zdravja), zagotavljanja higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem, dostopnosti za invalide, varovanja pred hrupom v skladu z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskimi akti, zagotavljanjem požarnovarstvenih zahtev
in drugo. Pri gradnji se priporoča uporaba naravnih materialov lokalnega izvora. Pri posegih v obstoječe objekte je potrebno načrtovati
aktivno zaščito pred hrupom, toplotnimi izgubami in vlago s tehnični ter konstrukcijski ukrepi (zaščita oken, fasad, tlakov ipd.).
3.4.3.1.2 Namembnost stavbe
(4) Sprememba namembnosti in rabe stavbe je dovoljena, če je v skladu z namembnostjo opredeljene enote urejanja oziroma
določili tipa GE. Obstoječe dejavnosti se lahko pod obstoječimi pogoji ohranjajo.
3.4.3.1.3 Etažnost stavbe
(5) Upoštevajoč določila termina v Zakonu o graditvi objektov je etažnost določena z dovoljenim največjim številom etaž na
strani najvišje vzdolžne fasade stavbe nad terenom, na primer E2 za pritličje in nadstropje pri glavnem vhodu v pritličju oziroma
za klet in pritličje pri glavnem vhodu v kleti ipd.
(6) Možnost gradnje mansarde, to je podstrešja s koristno površino, določa navedba oznake M (npr. E2+M). Mansarda ima
lahko kolenčni zid, merjen v notranjosti prostora, do svetle višine 1,4 m. Uporabni prostori se na podstrešju kljub temu lahko vzpostavijo v skladu z drugimi merili EUP. V primerih obstoječih stavb, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,2 m, se podstrešje šteje
za celotno etažo (praviloma nadstropje).
(7) Kletne etaže je mogoče organizirati na celotni tlorisni površini vseh stavb GE, če v posebnih merilih ni opredeljeno drugače. Kleti, oziroma etaže ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo vsaj celotno območje dvorišča oziroma površino, ki jo dovoljujejo
faktorji, če so za posamezno GE opredeljeni. Namembnost kletne etaže je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe in NRP GE:
pomožni prostori, skladišča, lahko tudi stanovanjski in poslovni prostori za potrebe dejavnosti.
(8) Obstoječa stavbna struktura, ki je višja od predpisane pri posameznem tipu stavbe, lahko obdrži obstoječo višino le v
primeru vzdrževalnih del, rekonstrukcije in spremembe namembnosti. Prav tako lahko tovrstne obstoječe stavbe obdržijo obstoječo
višinsko koto glavnega vhoda v stavbo.
(9) Za obstoječo zakonito zgrajeno stavbno strukturo, ki po tlorisnih razmerjih odstopa od predpisanih razmerij pri posameznem tipu stavbe, velja toleranca do +/- 20 %.
3.4.3.1.4 Orientacija stavbe
(10) Orientacija stavbe je smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Ta je vzdolžna, glede na tlorisno geometrijo stavbe
in je določena s smerjo pozidave. V kolikor smer za predmetno GE ni označena, je določena z merili predmetnega tipa GE ali s
posebnimi merili EUP. V kolikor teh določil ni, potem se določi po analogiji smeri pozidave istovrstnih, kakovostno umeščenih stavb
(glavnih za glavne, ipd.) na sosednjih GE. V kolikor je iz navedenega ni mogoče določiti, potem naj le-ta načeloma poteka v smeri
plastnic zemljišča za vse vrste stavb, z izjemo zidanice.
3.4.3.1.5 Podzemna stavba
(11) Pod nivojem terena se lahko na območjih, predvidenih za gradnjo po tem odloku, gradijo podzemne stavbe vselej in
povsod. Gradnja je pogojena z gradbeno tehničnimi lastnostmi in pogoji obratovanja. Podzemna stavba ne sme ovirati kvalitetnega
izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma nad nivojem javnega prostora
(npr. parka, vozišča ipd.). V soglasju z upravljavcem javnega prostora se podzemna stavba ali njen del lahko zgradi tudi v javnem
prostoru, preko regulacijskih črt. Namembnost podzemnih stavb naj bo načeloma povezana z namembnostjo glavne stavbe na
GE – kot garaža, servisni in drugi pomožni prostor, lahko pa je tudi stanovanjski ali javen.
3.4.3.2. Osnovni in sekundarni kubus
3.4.3.2.1 Osnovni kubus stavbe
(12) Oblikovan naj bo kot osrednji del stavbe, s praviloma najpomembnejšim programom in z največjim volumnom, ki je v
primeru, da leži ob javnem prostoru, umeščen na regulacijski črti. Umeščanje osnovnega kubusa na GE je opredeljeno pod merili
oblikovanja GE (3.4.2.0. GE). Glede na Pravilnik OPN se lahko gradi kot zahtevni ali manj zahtevni objekt.
3.4.3.2.2 Sekundarni kubusi stavbe
(13) So vsi drugi deli stavbe zunaj osnovnega kubusa, ki so od njega bistveno manjši. Odstopajo po višini in oblikovanju
tako, da so osnovnemu kubusu podrejeni in se z njim hkrati stikajo na vsaj eni stranici. Gradnja sekundarnega kubusa stavbe je
pogojena z možnostjo izgradnje dvorišča, če ta pri tipu GE obstoja.
(14) Sekundarni kubus, ki poleg meril sekundarnega kubusa izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta po
Uredbi, se lahko po njej gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt. Velja tudi obratno, vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo
ustrezati merilom oblikovanja in umestitve stavb po tem odloku.
(15) Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
– na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne površine osnovnega kubusa stavbe,
sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo,
– tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike, kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo
na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
(16) Dovoljena je izvedba balkona, kot posebnega arhitekturnega elementa, optimalno globokega od 1,5 m do največ 2,5 m.
Pri zidanicah in vinotočih je lahko balkon globok največ 1 m, dolžina je lahko 1/3 dolžine fasade, na kateri je vzpostavljen.
(17) Dovoljena je izvedba ganka, kot avtohtonega arhitekturnega elementa. To je zunanji hodnik vzdolž celotne glavne fasade, globok do največ 1,5 m, pokrit z osnovno streho. Ob tem lahko previs strehe nad gankom vzpostavlja asimetrijo stavbe in
lahko presega horizontalno projekcijo ganka za največ 0,5 m. Gank naj bo, razen konstrukcijske plošče, praviloma izdelan iz lesa.
(18) Dovoljena je izvedba lože, kot posebnega arhitekturnega elementa. To je pokrit zunanji prostor, nad pritličjem umaknjen
v volumen stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene, zaprt. Loža naj ne presega ravnine fasade.
(19) Dovoljena je izvedba nadstreška, ki predstavlja posebno obliko sekundarnega kubusa. Nadstrešek je vsaj z dveh strani
odprt.
(20) Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna), usklajena z
naslednjimi merili:
– elementi strehe z naklonom (dvokapne in večkapne) so lahko le enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa ali
konceptualno komplementarni,
– enokapne strehe so lahko nižjega naklona ali enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa oziroma je podaljšek
osnovne strešine,
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– kota slemena je lahko enaka koti slemena osnovnega kubusa ali nižja, ne sme pa presegati višino slemena osnovnega
kubusa,
– sleme strehe sekundarnega kubusa je lahko pravokotno na potek slemena strehe glavne stavbe, vendar enakega naklona,
– frčade ali drugi strešni izzidki so dovoljeni,
v primeru izvedb strehe v naklonu na sekundarnem kubusu, ki je dodan na krajšo stranico osnovnega kubusa, je smer slemena enak kot pri osnovnem kubusu.
3.4.3.3 Strehe z naklonom (dvokapne, enokapne, večkapne in štirikapne)
(21) Optimalni naklon strešnih površin je 45°, vendar pa naj bo med 35° in 45°. V obstoječih soseskah naj se prilagaja kontekstu obstoječih streh, vendar naj ne bo manjši od 30°.
(22) Strehe z naklonom naj imajo le lokalnemu koloritu prilagojeno barvo kritine, ki je načeloma opečno rdeča in izjemoma
sivo črna. Površinska struktura kritine ne sme oddajati svetlobnih refleksov. Priporočljiva je opečna kritina.
V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna ali prosojna.
(23) Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni element, ki poteka od finalnega sloja fasade do skrajne zunanje točke strehe,
vključno s sistemom odvodnjavanja. Optimalna širina vzdolžnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije, vendar ne sme
presegati 1,0 m. Optimalna širina čelnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije in ne sme presegati 1,0 m.
(24) Strešni izzidki (frčade) in strešna okna so lahko le enega tipa in velikosti na posamezni strešni površini, v čelnem risu
trikotne, dvokapne oblike (z istim naklonom kot osnovna streha) ali pravokotne oblike z ravno streho naklona do 6º, enokapne
naklona do 20º in trapezne. Višina strešnih izzidkov ne sme presegati višino slemena strehe osnovnega kubusa. Strešni izzidki
(frčade) ne smejo presegati 30 % tlorisa posamezne strešne površine. Pri tem naj bodo trikotne in trapezne frčade tlorisno v celoti
umeščene v spodnjih dveh tretjinah strešne površine. Nad glavnim vhodom je dovoljena izvedba sredinskega večjega strešnega
izzidka do 1/3 tlorisa posamezne strešine. Na eni strešini je dovoljena kombinacija strešnih oken in frčad. Frčade naj bodo na
strehi umeščene praviloma simetrično, skladno s kompozicijo fasad objekta.
(25) Zbiralniki sončne energije naj bodo praviloma integrirani v streho in v istem naklonu kot strešna površina. Postavljeni
naj bodo na strešnih površinah, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni
spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva, dopustna je le izjemoma, na podlagi
kulturnovarstvenega soglasja.
3.4.3.3.01 Štirikapna streha
(26) Je tip strehe z naklonom, ki se lahko gradi le v primeru rekonstrukcij obstoječih stavb s takšnim tipom ali v primerih, kjer
tako določa OPPN.
3.4.3.3.02 Dvokapna streha
(27) Je tip strehe z naklonom, ki ima naslednje elemente:
– strešni površini sta simetrični,
– čopi niso dovoljeni, razen pri tipu stavbe hiša na podeželju in pomožnih stavbah ter v primerih, kjer se v vodilni mapi dokaže
potreba po njem iz vizualne izpostavljenosti stavbe v širši kulturni krajini ali iz vidika avtohtonosti v naselju, v katerem je stavba
umeščena.
3.4.3.3.03 Enokapna streha
(28) Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka v smeri daljše stranice
osnovnega kubusa. Pri enokapnih strehah je dovoljen tudi manjši naklon, do 20°.
3.4.3.4 Ravna streha
(29) Je skupaj s strešnim vencem oblikovana tako, da je v merilu perspektive pešca iz javnega prostora vidna kot ravna streha
s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Izvedena je lahko kot nepohodna ali pohodna streha (terasa) ali kot zelena
streha. Sistemi za izrabo sončne energije so lahko integrirani v streho v kateremkoli naklonu, vendar poenoteno za vse elemente
in tako, da segajo največ 1,5 m nad strešni venec.
3.4.3.5 Fasada
(30) Glavna fasada je fasada, ki je postavljena proti najpomembnejšemu javnemu prostoru.
Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne fasade. Fasadi, ki sta na strani
izteka slemena, sta čelni fasadi. Notranja fasada je fasada, ki meji na sekundarni del GE ali odprti prostor krajine.
(31) Mejne fasade so fasade stavbe, ki mejijo na sosednjo GE in so od le-te odmaknjene manj kot 0,25 m. Oblikujejo se kot
slepe fasade, in sicer z naslednjimi elementi:
– so brez odprtin,
– od meje morajo biti odmaknjene za 5 cm oziroma za debelino, ki jo določa debelina izolacije fasade.
(32) Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih
oseh. Fasadne obloge (cokel) iz keramike ter poliranega kamna niso dovoljene.
Barve fasad so lahko le bele in nežne pastelne barve zemeljskih tonov. Pri izvedbi montažnih nestanovanjskih, proizvodnih
in skladiščnih objektov pa se lahko fasade obložijo s prefabriciranimi elementi iz pločevine, betona in vlaknocementnih plošč. Pri
izvedbi montažnih lesenih stanovanjskih in nestanovanjskih objektov je fasada lesena. Prepovedana je uporaba signalnih barv,
ki se v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo, temno
oziroma turkizno modra, živo rdeča, živo oranžna ipd.). Prav tako ni dopustna kombinacija navedenih in drugih signalnih oziroma
izrazito živih barv med seboj. Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(33) Okenske odprtine pri stavbi tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju, naj bodo večje od 0,4 m2, razmerje med širino
in višino je praviloma 1:1,4.
Med okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, to so deli fasad v posameznem horizontalnem pasu fasadne ploskve.
Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno. Če obstoječe stanje presega določilo OPN, se obstoječe stanje lahko ohranja do
naslednjega posega v fasadni plašč.
(34) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb so vsi na stavbo nameščeni tehnični in označevalni elementi (svetlobni napisi,
oglasni panoji, klimatske naprave ipd.). Na glavni fasadi stavbe ni dovoljeno nameščati inštalacijskih omaric in enot klimatskih
naprav. Obvestilno signalizacijo je dovoljeno umeščati v EUP, kjer so dovoljeni javni programi. Dopustna je obvestilna signalizacija
in oglaševanje za lastne potrebe na fasadah stavb (in poljavnem prostoru GE), v katerih se opravlja dejavnost (javni program), če
le-ti zadovoljujejo določila Uredbe, vendar ne smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na glavni fasadi stavbe
se lahko postavljajo tudi spominska obeležja.
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(35) Glavni vhod v glavno stavbo je praviloma na glavni fasadi osnovnega kubusa, lahko pa je tudi na čelni fasadi. Kota glavnega vhoda v glavno stavbo je lahko praviloma le na koti javnega prostora +1,2 m oziroma do največ –0,3 m. Drugi najpomembnejši
vhod naj se oblikuje na notranji fasadi. Prioriteta pomembnosti vhodov naj sledi zaporedju: javni prostori, drugi poslovni prostori
ter bivalni prostori. Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji arhitekturni členi fasade, katere del so.«
70. člen
V 87. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Glavna stavba se praviloma umesti ob najpomembnejšem
javnem prostoru GE. V njej naj bodo urbanotvorno organizirani najpomembnejši programi, ki so vzpostavljeni na GE. Kot glavna
fasada se oblikuje fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z oblikovanjem glavne fasade naj se
vzpostavi odnos oziroma pomen in značaj stavbe do javnega prostora.«
Spremeni se 88. člen tako, da se glasi:

71. člen
»88. člen

3.4.3.6.01

hiša na podeželju
Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

V tlorisu je širok optimalno med 8,0 m in 10,0 m. Tlorisi so podolgovate oblike, pri čemer
mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,3, priporočljivo 1:1,5 do največ 1:2, visoka
do največ E2+M, če ni predpisano drugače.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
(87. člen)
– na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne
površine osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo,
– tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Kubusi
se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe

Osnovni namen je bivanje, dopolnilno so lahko vzpostavljene tudi terciarne dejavnosti manjšega obsega. Klet in pritličje stavbe je lahko na območjih z NRP SK in A tudi javno – namenjeno dejavnostim, ki so v skladu z merili bivanja v intenzivnem podeželskem okolju. Terciarna dejavnost ne sme presegati 40 % uporabne površine bivalnega dela objekta.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
V primeru javnih programov so dovoljeni tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen
sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske
stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic),
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji in knjižnice (razen
stavb za hrambo arhivskih gradiv).
V pritličju stavb (ne več kot 40 % celotnega objekta) so dovoljeni tudi tipi objektov kot so pri
tipu GE .vs določeni za pomožne stavbe po Klasifikaciji CC-SI.

Posebnosti oblikovanja fasad

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Osnovni kubus:
– streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3).
Sekundarni kubus:
– streha je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).«

Spremeni se 89. člen tako, da se glasi:
3.4.3.6.02

72. člen
»89. člen
gospodarska stavba

Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Optimalno široka 15,0 m in največ 30,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini
med 2:3 do največ 1:3.
Pri stavbah, ki so ožje od 15,0 m, je lahko to razmerje med širino in dolžino 1:1 in 1:3, visoka
do največ E3, če ni drugače predpisano.
Dovoljena je toleranca pri širini in dolžini objekta v primeru tehnoloških zahtev proizvodnega
procesa oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnologiji in velikosti GE.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po splošnih merilih glavne stavbe. Praviloma se
(87. člen)
gradijo na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor.
Namembnost stavbe

Namenjena opravljanju dejavnosti s področja kmetijstva ter terciarnih dejavnosti (obrtnih,
servisnih in drugih dejavnosti). Bivanje v njej ni dovoljeno.
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Tipi objektov

12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal),
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe
za rastlinsko predelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčne in kongresne stavbe), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo
avtopralnice).

Posebnosti oblikovanja fasad

Dovoljeno je stavbno pohištvo tudi v barvi kovin. Dovoljene so slepe in steklene
(antirefleksijske) fasade.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha z naklonom – tip dvokapna streha (3.4.3.3.02) – praviloma brez frčad. Odstopanje
naklona strešin je možno le s posebno utemeljitvijo. V urbanem okolju je dovoljena tudi
streha tipa ravna streha (3.4.3.4). Pri gospodarskih objektih, kjer se opravlja dejavnost,
se naklon objekta prilagaja tehnološkem načrtu, vendar višina objekta ne sme presegati
višino obstoječih objektov v radiju 100,0 m.
Sekundarni kubus: – streha je lahko tipa streha z naklonom – tipa dvokapna streha
(3.4.3.3.02), enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna streha (3.3.3.4).«

Spremeni se 90. člen tako, da se glasi:

73. člen
»90. člen

3.4.3.6.03

industrijska hala
Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Kot volumen naj bo pravilnih elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami
(na primer kocka, kvader, ipd.). Višina stavbe lahko sega le do višine naselbinskega telesa
oziroma prevladujoče stavbne strukture v vplivnem območju, odvisna je od tehnologije
proizvodnih procesov.
Osnovni kubus glavne stavbe se prilagaja tehnologiji proizvodnih procesov.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po splošnih merilih glavne stavbe.
(87. člen)
Namembnost stavbe

Namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja, v manjši meri (do 20 %) lahko tudi
z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostim terciarnega sektorja.

Tipi objektov

12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 23030 Objekti kemične
industrije (razen koksarne ter terminala za ogljikovodike ter rafinerije).

Posebnosti oblikovanja fasad

Stavbno pohištvo bele barve ali barve kovin je dovoljeno. Dovoljene so slepe in steklene
(antirefleksijske) fasade.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha oblikovana kot tip ravna streha (3.4.3.4). Izjemoma je dovoljeno odstopanje
s posebno utemeljitvijo na način, da se oblikuje kot streha z naklonom (dvokapnica)
do največ 20º brez strešnih izzidkov.«

Spremeni se 91. člen tako, da se glasi:
3.4.3.6.04

74. člen
»91. člen
klasična javna stavba

Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Obstoječa stavbna struktura (tlorisni in višinski gabarit) se ohranja. Glavne fasade
nadomestnih stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno linijo oziroma regulacijske črte.
Dovoljene so tolerance pri tlorisni zasnovi oziroma k osnovnem kubusu je dovoljena izvedba
sekundarnih kubusov.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Dovoljena je gradnja sekundarnih kubusov na vseh fasadah. Sekundarni kubus proti
(87. člen)
javnemu prostoru naj bo oblikovan tako, da je ostalim arhitekturnim elementom glavne
fasade izrazito podrejen (npr. viseč steklen ipd.). Zazidalna površina sekundarnih kubusov
ni omejena in se prilagaja namembnosti objekta oziroma se načrtuje v skladu veljavnimi
predpisi za to vrstni objekt. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo, tlorisna
zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Višina slemena
sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe

Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih
programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom
terciarnega sektorja ali bivanju, vendar ne v pritličju. Proizvodnja, skladiščenje na večjih
površinah od 50 m2 in trgovina z zunanjimi skladiščnimi prostori niso dovoljeni.
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Tipi objektov

12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe
bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen
veleblagovnic); 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic);
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v
živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12740 Druge stavbe,
ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih,
javnih sanitarij in podobnega).

Posebnosti oblikovanja fasad

Obstoječe javne stavbe izpred 1. polovice 20. stoletja naj se prenavljajo v skladu s prvinami
predmetne, izvorne arhitekture. Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti
najmanj naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi
značilnostmi stavbe (detajle, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Stavbno
pohištvo je dovoljeno tudi v beli barve oziroma barvi kovin.
Odstranitev kakovostnih portalov, vhodnih vrat iz fasade orientirane na javni prostor (trg)
ni dovoljeno. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti
prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Osnovni kubus:
– streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3).
Sekundarni kubus:
– streha je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).«

Spremeni se 92. člen tako, da se glasi:

75. člen
»92. člen

3.4.3.6.05

modernistična javna stavba
Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Visoka je lahko največ do E3.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Višinsko smejo segati največ do kote 1,0 m pod koto kapi osnovnega kubusa.
(87. člen)
Namembnost stavbe

Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih
programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom
terciarnega sektorja ali bivanju, vendar slednje ne v pritličju. V stavbi ni dovoljena
proizvodnja, skladiščenje na površinah večjih od 50 m2 oziroma arhiviranje na več kot 30 %
tlorisne površine, če tak prostor ni javen.

Tipi objektov

12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za
storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za
živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih), 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih
in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega).

Posebnosti oblikovanja fasad

Fasade, razen notranje/dvoriščne fasade, naj bodo oblikovane kot glavna fasada (3.4.3.5),
tako da prezentirajo javne vsebine stavbe. Tako slepe kot steklene fasade so dovoljene.
Slednje le brez refleksnih odbojev. Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi oziroma
barvah kovin.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v
intenzivnem urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna streha (3.4.3.4). Znotraj tega
naj bodo naklon strešnih površin in kolorit ter struktura kritine, usklajeni z okoliško strešno
strukturo.«

Spremeni se 93. člen tako, da se glasi:
3.4.3.6.06

76. člen
»93. člen
modernistična stanovanjska hiša

Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Tlorisna zasnova je praviloma pravokotne oblike. Dovoljena je kombinacija pravilne in
nepravilne oblike, pri čemer mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,2, do največ 1:2,
visoka do največ E2+M, če ni predpisano drugače. Sleme ne sme presegati silhuete krajine
streh prostorske enote, v kateri stavba stoji.
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Sekundarni kubusi glavne stavbe Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
(87. člen)
– na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne
površine osnovnega kubusa stavbe. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo.
Tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike.
Kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena
sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe
Osnovni namen je bivanje.
Tipi objektov
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
Posebnosti oblikovanja fasad
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh
Streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02), enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna
streha (3.4.3.4). Kritina mora biti usklajena z barvo okoliških stavb.«
Spremeni se 94. člen tako, da se glasi:

77. člen
»94. člen

3.4.3.6.07

paviljonska stavba/paviljon

Podtip: odprta paviljonska stavba
Osnovni kubus glavne stavbe
Oblikovana kot enoprostorska stavba s dodatnimi pomožnimi (sanitarnimi, garderobnimi
(87. člen)
in skladiščnimi) prostori, vendar z zgolj eno etažo (E1), višinsko prilagojeno prostorskemu
kontekstu, praviloma visoko do največ 10,0 m. Stavba naj bo načeloma vzdolžna, vendar
razmerje širine:dolžini v tlorisu naj ne bo večje od 1:3.
Podtip odprta paviljonska stavba naj ima na vsaj dveh fasadah zasnovano nadstrešnico (na
glavni in najpomembnejši prečni javni fasadi).
Sekundarni kubusi glavne stavbe Niso dovoljeni.
(87. člen)
Namembnost stavbe
Namenjena programom javnega značaja terciarne in kvartarne dejavnosti; skladiščenje in
proizvodnja nista dovoljeni.
Tipi objektov
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12112 Gostilne, restavracije
in točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, stavb občine);
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12301 Trgovske
stavbe (razen veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 Bencinski
servisi; 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic); 12610 Stavbe za kulturo
in razvedrilo (razen operne hiše); 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje
in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe zazdravstveno oskrbo; 12711 Stavbe za
rastlinsko predelavo; 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke
stavbe.
Posebnosti oblikovanja fasad
Fasade naj bodo delno ali v celoti odprte oziroma transparente v največji možni meri, ki jo
dopušča namembnost zgradbe; na fasadi naj bo čitljiva vertikalna konstrukcija. V naravnem
okolju naj bo v naravnem lesu ali z belimi opleski.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Podtip odprta paviljonska stavba:
kolorirane kovinske obloge fasad niso dovoljene.
Tip ravna streha (3.4.3.4). V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz obstoječega
prostorskega konteksta urbanega ali vaškega prostora, je lahko streha tudi streha
z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03).«

Spremeni se 95. člen tako, da se glasi:
3.4.3.6.08

78. člen
»95. člen

trško-mestna hiša

Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Podtip: trško-mestna hiša v nizu
Optimalna širina je 10,0 m in največja 16,0 m, najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,5,
visoka največ do E2+M, oziroma do vrha slemena najvišje sosednje legalno zgrajene hiše,
če ni predpisano drugače.
Podtip: trška-mestna hiša v strnjenem nizu je vedno orientirana vzdolž javnega prostora
in se s čelno fasado stika s sosednjo trško-mestno hišo v strnjenem nizu na parcelni meji,
v celotni površini ali vsaj na dve tretjini (2/3) le-te. V primeru, da lastnik sosednjega objekta
ne soglaša z lokacijo objekta (stik s čelno fasado ali postavitev na mejo), se upoštevajo
odmiki od parcelnih mej, določeni z OPN.
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Razmerje širine:dolžini je lahko tudi manjše od osnovnega tipa. Lahko je tudi večje, vendar
do največ 1:3, s tem da se mora ujemati z eno od sosednjih hiš v nizu v širini. Višina kapi
osnovnega kubusa glavne stavbe mora biti interpolirana med višine kapi osnovnih kubusov
sosednjih legalno zgrajenih objektov v stavbnem nizu.
Izjema: V primeru posega na trško-mestni hiši v strnjenem nizu z vzdolžno, po globini
GE orientiranimi stavbami, naj bo streha takšne hiše v vsakem primeru orientirana vzdolž
stavbnega niza, tudi v primeru, da je osnovni kubus glavne stavbe orientiran drugače.
Sekundarni kubusi glavne stavbe Lahko se organizirajo le v sekundarnem delu GE. V prostoru med osnovnim kubusom glavne
(87. člen)
stavbe in javnim prostorom ter sosednjimi GE vzdolž javnega prostora, na katerega meji
(na primer vogalna stavba), sekundarni kubus ni dopusten.
Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:
– sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo,
– širina je omejena z obvezno organizacijo notranjega dvorišča.
Namembnost stavbe

Namenjena bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim ter drobni obrti. Javni prostori
v pritličju naj zavzemajo vsaj 50 % površine pritličja, v preostalem delu površine pritličja,
se lahko uredijo garaže za osebna vozila. Pritličje trško-mestne stavbe je lahko namenjeno
le terciarnim in kvartarnim dejavnostim.
Pritličje se lahko izjemoma v celoti uporablja tudi v stanovanjske namene, vendar naj bo pri
nadomestnih gradnjah in rekonstrukcijah, konstrukcijsko in konceptualno zgrajeno kot javni
prostor v skladu z naslednjimi merili:
– s svetlo višino med 2,8 m in 4,0 m,
– zagotovljena mora biti vizualna povezanost notranjih in najpomembnejšega javnega
prostora, na katerega GE meji – vsaj 50 % glavne fasade naj bo transparentne.
V nadstropjih je osnovni namen bivanje, dopolnilno so lahko tudi terciarne in kvartarne
dejavnosti; skladiščenje ali proizvodnja v nadstropjih nista dovoljena.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11210 Dvostanovanjske
stavbe (razen vrstnih hiš), 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov
in stolpnic), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov),
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb
občin), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji in knjižnice.

Posebnosti oblikovanja fasad

Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno
in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detajle, streho
in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem).
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha z naklonom – tipa dvokapna (3.4.3.3.02). Na spodnji polovici strešne površine
so lahko v vzdolžni smeri vzpostavljeni strešni izzidki (frčade), ki naj bodo praviloma urejeni
v vertikalnih kompozicijskih oseh glavne fasade.«

Spremeni se 96. člen tako, da se glasi:
3.4.3.6.09

79. člen
»96. člen
hiša v vrsti

Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

Osnovna enota, ki sestavlja posamezen niz, je optimalno široka 8,0 m do največ 10,0 m,
pri čemer je razmerje širine:dolžini 1:1, visoka do E2+M, če ni določeno drugače.
Posamezne enote so lahko v nizu vzpostavljene s tlorisnimi zamiki. Stavbni niz naj
bo sestavljen iz vsaj treh osnovnih enot, glede na prostorske zmogljivosti celotnega prostora
urejanja in obstoječo konfiguracijo terena.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Način vzpostavitve sekundarnih kubusov glavne stavbe naj izhaja iz PGD za celotno
(87. člen)
sosesko oziroma niz.
Organiziran je lahko na notranji fasadi osnovnega kubusa, proti sekundarnemu delu GE,
če ne presega koto najnižje strešne kapi osnovnega kubusa glavne stavbe. Posegi nad koto
najnižje strešne kapi stavbe niso dovoljeni brez soglasja lastnikov sosednjih GE, ne glede
na gradbeni ali funkcionalni poseg.
Namembnost stavbe

Osnovni namen je bivanje.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš.
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Posebnosti oblikovanja fasad

Gradbeni posegi v zunanjosti stavb in zunanje ureditve naj se izvajajo pod pogoji ohranjanja
likovno prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Tako ni dovoljeno:
– spreminjanje elementov strehe (nakloni, vgradnja naknadnih frčad, strešnih oken in kritine
obstoječih streh),
– povišanje (nadzidava) posameznih enot – stavb niza.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha z naklonom, tipa dvokapna (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03),
v intenzivnem urbanem okolju je dovoljena tudi streha tip ravna streha (3.4.3.4).«

Spremeni se 97. člen tako, da se glasi:
3.4.3.6.10

80. člen
»97. člen
zidanica

Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

V tlorisu naj bo elementarne pravokotne oblike (razmerje širina:dolžina od 1:1,3 do 1:2),
širine 3,5 m do 6,0 m in dolžine med 5,0 m in 8,5 m.
Visok naj bo E, E+M ali E2, pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene strani v celoti
vkopana, ležišče kapne lege (E2) mora biti na plošči nad zgornjo etažo, v liniji zunanjega
zidu. Pri etažnosti E+M je dovoljena višina kolenčnega zidu 1,6 m.
Pri ravnem zemljišču, kjer višinska razlika na vzdolžni strani stavbe ne presega 1,4 m,
je lahko visoka le E1, E+M.
Skupna tlorisna površina vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 50 m².
Vkopan del kleti je lahko razširjen po kriteriju 1 m² podzemne stavbe za vsakih nadaljnjih
100 m² vinograda, do maksimalnih 100 m² skupne tlorisne površine kletne etaže zidanice.

Sekundarni kubus glavne stavbe Sekundarni kubusi so:
(87. člen)
– povečan del osnovnega kubusa, ki se doda k osnovnemu kubusu,
– izvedba ganka kot avtohtonega arhitektonskega elementa in
– izvedba balkona kot posebnega arhitekturnega elementa.
Namembnost stavbe

Stavba je namenjena shranjevanju kmetijskih orodij in strojev ter pridelkov, grozdja in sadja
ter izdelkov iz njih. Občasno bivanje je dovoljeno, stalno ni.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
12713 Stavbe za spravilo pridelka (samo zidanice).

Posebnosti oblikovanja fasad

Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena, kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni
teksturi kamnitega zidu (iz avtohtonega apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada.
Barve so lahko le bela ali v pastelnih zemeljskih tonih.
Zunanje stopnišče se lahko vzpostavi le na stranski fasadi.
Okenska odprtine polkrožnih oblik niso dovoljene. Okna v kletnem delu stavbe so lahko
le pravokotne oblike, dovoljene so steklene stene s polkni. Stavbno pohištvo naj bo v
naravnih tonih avtohtonih vrst lesa, barva kovine ni dovoljena. Polnila varovalnih ograj (gank,
balkon) naj bodo lesena, obdelana v vidni barvni teksturi lesa. Ob zidanicah naj se postavijo
brajde lesene konstrukcije.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha z naklonom 40°–45°, tipa dvokapna streha, orientirana vzporedno s potekom plastnic.
Izjeme so lahko v okoljih s prevladujočim vzorcem drugačne orientacije streh, v teh primerih
se orientacija prilagodi obstoječemu vzorcu. Frčade niso dovoljene, razen pri etažnosti E+M,
čopi le v primerih, ko gre za uskladitev oblikovanja s tradicionalnimi arhitekturnimi elementi
sosednjih zidanic.
Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha (pokrita z zemljo ali s pohodno
nepokrito teraso).

3.4.3.6.11
vinska klet za vinotoč
Osnovni kubus glavne stavbe
(87. člen)

V tlorisu naj bo praviloma elementarne pravokotne oblike, brez krožnih elementov, širok
optimalno okoli 8,0 m in največ 10,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini od 1:1,3
do 1:2. Visoka je lahko do največ E2+M, pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene strani
v celoti vkopana.

Sekundarni kubusi glavne stavbe Gradi se lahko na vseh straneh kletne etaže.
(87. člen)
Skupna tlorisna površina osnovnega in sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku
z zemljiščem ne sme presegati 150,0 m².
Namembnost stavbe

Stavba je namenjena organizaciji vinotoča, shranjevanju kmetijskih orodij in strojev
ter pridelkov iz grozdja in sadja ter izdelkov iz njih ter sprejemu do 60 gostov. Občasno
bivanje je dovoljeno, stalno ni.
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Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
12713 Stavbe za spravilo pridelka (vinska klet), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Posebnosti oblikovanja fasad

Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena; kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni
teksturi kamnitega zidu (iz avtohtonega apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada.
Barva je lahko bela ali v pastelnih zemeljskih tonih.
Okenske odprtine polkrožnih oblik niso dovoljene. Stavbno pohištvo, varovalne ograje
ter odprti sekundarni kubusi so lahko le v leseni izvedbi, z ohranjeno teksturo lesa. Barve
kovin in bela barva niso dovoljene.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh
3.4.1.10.1

Streha z naklonom, tipa dvokapna streha, orientirana vzporedno glede na potek plastnic.
Izjeme so lahko v okoljih s prevladujočim vzorcem drugačne orientacije streh, v teh primerih
se orientacija prilagodi obstoječemu vzorcu. Frčade so dovoljene, čopi pa le v primerih,
ko gre za uskladitev oblikovanja s tradicionalnimi sosednjimi zidanicami v neposredni bližini.
Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha (pokrita z zemljo ali s teraso).
Pri stavbah, ki so visoke največ do klet + M ter vkopane vsaj z ene strani, je dovoljena streha
v obliki podaljška, k osnovni strešni ploskvi (po dolžini objekta) v istem naklonu in površini.
Kap sekundarnega kubusa (tudi v primeru ravne strehe) ne sme biti višji od kapi strehe
primarnega kubusa.

3.4.3.6.12
objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
Novogradnje naj se oblikujejo v skladu z določili oblikovanja tipa hiše na podeželju,
ob optimalni širini osnovnega tlorisa 6,0 m in največ 8,0 m. Razmerje širine in dolžine
je lahko med 1:1,5 do 1:2. Visoka je lahko največ E1 + M (bungalov le E1) ali K + P (višina
kolenčnega zidu do 1,6 m). Novogradnje so v tlorisu ene etaže lahko velike do 75 m2.
Obstoječe stavbe,ki imajo večjo zazidalno površino kot 75m2, ni dovoljeno povečevati,
dovoljenja so le odstranitev, rekonstrukcija in vzdrževanje.
Sekundarni kubusi glavne stavbe Lahko so zasnovani kot odprte ali zaprte konstrukcije. Sekundarni kubus glavne stavbe
(85.a člen)
je le pritličen z le ravno streho.
Namembnost stavbe
Namenjene so kratkotrajni nastanitvi in terciarnim dejavnostim (gostinstvo in trgovina)
ter v primeru počitniških hiš (vikendov) občasnemu bivanju. Stalno bivanje ni dovoljeno.
Tipi objektov
Tipi objektov po klasifikaciji (CC-SI) za objekte za kratkotrajno nastanitev/bungalov:
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12112 Gostilne, restavracije
in točilnice (kot dopolnitev turistične dejavnosti).
Tipi objektov po klasifikaciji (CC-SI) za počitniške hiše (vikend):
11100 Enostanovanjske stavbe (samo počitniške hiše).
Posebnosti oblikovanja fasad
Stavbno pohištvo naj bo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa (smreka, hrast, macesen …).
(3.4.4.1.)
Stavbno pohištvo v beli barvi in barvah kovin ni dovoljeno. Barve fasad pri vseh tipih stavb,
razen pri javnih stavbah, so lahko le pastelne barve zemeljskih tonov. Priporočljivo je,
da so čelni zatrepi leseni – z vertikalno smerjo desk iz avtohtonih vrst lesa v naravnih barvah
in teksturah.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh
Streha z naklonom – dvokapna streha. Nakloni streh od 30–45°.
(3.4.1.8.)
Smer slemena v vzdolžni smeri objekta. Čopi so dopustni v primeru zagotavljanja skladnosti
z okoliškimi objekti ali izredne vizualne izpostavljenosti.
Pri bungalovu je streha lahko le tipa dvokapna ali ravna.«
Osnovni kubus glavne stavbe
(85.a člen)

81. člen
V 98. členu se:
– spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: »(2) Pomožno stavbo, ki poleg opredeljenih meril GE in pomožne stavbe GE po
Uredbi izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta, se lahko gradi po Uredbi kot nezahtevni ali enostavni objekt. Tipi
enostavnih in nezahtevnih objektov so predpisani pri posameznem tipu GE (GE v točki 2.2. in 2.3). Tipi enostavnih in nezahtevnih
objektov so v tem odloku določeni skladno z Uredbo. Če posamezen tip v Uredbi ni določen ali se predpis spremeni, se izrazi za
tipe objektov smiselno upoštevajo glede na značilnosti opisanih objektov v Uredbi.«
– spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »(4) Pomožne stavbe se locirajo znotraj GE, razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki so po Uredbi, nezahtevni in enostavni objekt, ki se lahko gradijo znotraj GE in v skladu s 40. členom tega odloka
v 20,0 m pasu od meje stavbnega zemljišča. Pomožne stavbe so lahko prislonjene na sosednjo stavbo (slepa fasada).«
– spremeni šesti odstavek tako, da se glasi: »(6) Osnovni kubus pomožne stavbe se prilagaja potrebam dejavnosti oziroma
gospodinjstvu in velikosti GE. Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2, največje pa 1:3 (izjeme so enoredni ali iztegnjen kozolec
ter stavbe ki se prilagajajo tehnološkem načrtu in so lahko tudi daljše). Visok je največ do E1+M v ravnini in največ E2+M v nagnjenem terenu, kjer je višinska razlika terena v prečni smeri stavbe najmanj 2,0 m.«
– spremeni sedmi odstavek tako, da se glasi: »(7) Sekundarni kubusi pomožne stavbe so dovoljeni.«
– spremeni osmi odstavek tako, da se glasi: »(8) Streha je lahko tipa streha z naklonom: dvokapna, enokapna in večkapna.
Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Manjši naklon se dovoli, če to pogojuje tehnološki načrt ali ko je širina objekta prevelika
(več kot 15,0 m) in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija stavbe.
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Pri pomožnih stavbah, kjer širina objekta bistveno ne odstopa od širine glavne stavbe na GE, se praviloma izvede streha
istega naklona kot glavna stavba. Strešni izzidki, čopi in frčade so dovoljeni.
Streha sekundarnega kubusa: streha sekundarnega kubusa je praviloma enaka kot pri osnovnem kubusu pomožne stavbe,
dovoljena je tudi kombinacija navedenih tipov streh. Pri izvedbi manjšega sekundarnega kubusa je streha lahko tipa ravna ali
enokapna oziroma je podaljšek osnovne strešne osnovnega kubusa.
Streha pri kozolcih: dopustne so simetrične in nesimetrične dvokapnice, skladno s tradicionalnim oblikovanjem kozolcev v
občini.
– doda nov deseti odstavek, ki se glasi: »(10) Oblikovanje pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni in enostavni objekti
Majhne stavbe, vendar le: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti.
Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2. Dovoljeni tipi strehe so dvokapne, večkapne, enokapne in ravne, naklon in kritina pa
morata biti usklajena z obstoječimi stavbami na GE. V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko
strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Pri stavbah, kjer bo streha tipa dvokapna, se izvede naklon strešin enako kot pri glavni
stavbi. Izjeme so enostavni objekti (majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave površine do 20,0 m2), ki imajo tlorisno zasnovo, obliko in streho poljubne oblike.«
Spremeni se 99. člen tako, da se glasi:

82. člen
»99. člen
(splošno)

EUP, ki je del preglednice, ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:
– naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) z dvomestno črkovno oznako naselja in zaporedno številko
EUP v naselju,
– oznaka in naziv predpisanega tipa GE,
– predpisano največje število in tip oziroma tipe glavne stavbe,
– posebna merila in pogoje urejanja GE v predmetni EUP z navedbo eventualnega OPPN – (OPPN) na izvedbeni ravni
(3.6.0.0 Usmeritve oziroma/OPPN).«
83. člen
Poglavje 3.6.0.0 »Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov« se spremeni tako, da se glasi: »Usmeritve
za izdelavo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov.«
84. člen
V 101. členu se:
– spremeni naziv člena tako, da se glasi: »usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN«
– spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: »(2) OPPN 4-01: Stanovanjska soseska Blanca zahod
Oblikovanje stavbne strukture za potrebe stanovanj (bivanja) in kmetijstva naj izhaja iz izvorne stavbne strukture. Stavbna
struktura naj ima enovito krajino streh (barvo kritine, naklon ter višino) zastavljeno tako, da bo omogočena kvalitetna dopolnitev ne
le k obstoječi pozidavi, ampak tudi k obstoječemu delu naselja. Nove gradnje stavb enostanovanjskih individualnih hiš s pomožnimi
objekti naj bodo načeloma v skladu z merili tipa GE.vs.«
– v prvem stavku tretjega odstavka se spremeni beseda »severovzhodnega« tako, da se glasi »vzhodnega«.
– doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II
Poslovna cona je namenjena za gradnjo objektov za poslovno, proizvodno, trgovsko, servisno, gostinsko in obrtno dejavnost
oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo z navezavo na obstoječo poslovno
cono. Na skrajnem vzhodnem delu poslovne cone se ohranjajo zelene površine.«
– prejšnji četrti in peti odstavek se črtata,
– prejšnji šesti odstavek se preštevilči v peti odstavek,
– doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg
Za potrebe terciarnih dejavnosti z bivanjem se aktivirajo nepozidana stavbna zemljišča ob vodnem svetu. Mreža javnega
prostora naj se navezuje na dostopno pot na jugu. Stavbna struktura glavne stavbe naj bo drobnega merila, načeloma tipa hiša
na podeželju. Stavbni kubusi naj bodo orientirani v smeri sever-jug. Strehe kubusov glavnih stavb naj bodo praviloma simetrične
dvokapnice.«
– spremeni se naslov osmega odstavka, ki se glasi: »(8) OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II«
– spremeni se 10. odstavek, ki se glasi: »(10) OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo
Območje je namenjeno objektom za rejo živali (perutninska farma) s spremljajočimi objekti.«
– prejšnja 13. in 14. odstavek se črtata,
– prejšnji 15. in 16. odstavek se preštevilčita v 13. in 14. odstavek,
– prejšnja 17. in 18. odstavek se črtata,
– prejšnji 19. odstavek se preštevilči v 15. odstavek,
– prejšnji 20. odstavek se preštevilči v 16. odstavek in se glasi: »(16) OPPN 45-01: Stanovanjska soseska Log
Vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot oziroma stanovanjske soseske individualnih stanovanjskih hiš v intenzivnem
podeželskem okolju podpira revitalizacijo jedra naselja. V vzhodnem delu naj se zagotovi dostop do novih GE. Stavbna struktura
naj bo drobnega merila, tipološko enovita ter v območju javnega prostora umeščena na enotnih gradbenih linijah. V merilu krajine
naj soseska deluje kot homogena prostorska enota, ki se naj se navezuje na že obstoječo. Zastavljena naj bo tako, da omogoča
kvalitetno zapolnitev vrzeli, hkrati pa naj se ohranja dominantnost obstoječe cerkve. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči
se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja Log. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja prostorsko integriteto
cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. Gradnje naj se načrtuje tako, da se ohranja tradicionalni vzorec
pozidave in kvalitetne vedute na vaško jedro. Obstoječa domačija naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .od. Pri
pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju
cerkve sv. Križa (EŠD 1657) in v območju kulturne krajine Loško polje (EŠD 27032).«
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– prejšnji 21. odstavek se preštevilči v 17. odstavek,
– prejšnji 22. odstavek se črta,
– prejšnji 23., 24. in 25. odstavek se preštevilčijo v 18., 19. in 20. odstavek,
– prejšnji 26. odstavek se črta,
– prejšnji 27. in 28. odstavek se preštevilčita v 21. in 22. odstavek,
– prejšnji 29. odstavek se preštevilči v 23. odstavek ter se za stavkom »Dopusti se ureditev za namene športnega ribolova.«
zbriše pika ».« in doda », vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in šotorišč na območju s PNRP BT.«
– prejšnji 30., 31., 32., in 33. odstavek se črtajo,
– prejšnji 34. in 35. odstavek se preštevilčita v 24. in 25. odstavek,
– prejšnji 36. odstavek se črta,
– prejšnji 37. odstavek se preštevilči v 26. odstavek,
– prejšnji 38. odstavek se črta,
– prejšnji 39., 40., 41., 42., 43., 44. in 45. odstavek se preštevilčijo v 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33. odstavek,
– doda nov 34. odstavek, ki se glasi: »(34) OPPN 81-15: »Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod
Območje je namenjeno gradnji eno- in dvostanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe območja, ki naj z obstoječim
stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s
preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo z družbeno infrastrukturo (npr. vrtec) in storitvenimi
dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja
in preživljanja prostega časa.«
– prejšnji 46. odstavek se preštevilči v 35. odstavek,
– doda nov 36. odstavek, ki se glasi: »(36) OPPN 88-01: Terme Počivice
Območje je namenjeno gradnji term s termalnimi objekti in objekti za kratkotrajno nastanitev. Gradnja objektov in druge
ureditve na območju naj se načrtujejo v obsegu in na način, da se ohranja naravne morfološke in hidrološke lastnosti Čanjskega
potoka s pritoki, zaradi katerih je vodotok predlagan za naravno vrednoto.
Območje je treba urbanistično in krajinsko zasnovati tako, da se nova ureditev čimbolj nevtralno in neagresivno vključuje v
okolico, z upoštevanjem obstoječega reliefa, vidne izpostavljenosti, navezave na stična območja, avtohtone vegetacije.
Glavni objekt (terme s spremljajočimi programi) se umesti na zahodno stran EUP, z daljšo stranico se orientira v smeri plastnic. Višina glavnega objekta je do 15 m.
Bungalove se umesti terasasto po pobočju. Terase se morajo čim bolj prilagajati obstoječemu terenu. Med objekti in na robovih se mora ohranjati obstoječa visokodebelna vegetacija. Bungalovi so etažno P oziroma P+M, dopustno jih je delno vkopati.
Dopustne so tudi ravne strehe.
Dopustna je tudi ureditev kampa.
Parkiranje mora biti urejeno centralno, ob glavnem objektu. Dovozi do bungalovov so dopustni le za dostavo in vzdrževanje.«
– prejšnji 47., 48., 49. in 50. odstavek se preštevilčijo v 37., 38., 39. in 40. odstavek,
– prejšnji 51. odstavek se črta,
– prejšnji 52. odstavek se preštevilči v 41. odstavek,
– prejšnji 53. odstavek se črta,
– prejšnji 54., 55. in 56. odstavek se preštevilčijo v 42., 43. in 44. odstavek,
– prejšnji 57. odstavek se preštevilči v 45. odstavek in se glasi: »(45) OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče
V območju se načrtuje stanovanjska pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč. Dostopnost se zagotovi z javne poti na jugu,
stavbna struktura naj bo smiselno umeščena glede na relief. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Sv. Trojice
(EŠD 2612).«
– prejšnji 58. in 59. odstavek se preštevilčita v 46. in 47. odstavek,
– doda nov 48. odstavek, ki se glasi: »(48) OPPN 106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh II
Pri nadaljnjem izkoriščanju se površina območja degradiranega prostora ne sme povečevati, zato je treba hkrati z odpiranjem nove pridobivalne površine zemljišča, kjer izkoriščanje mineralne surovine ne poteka več, sanirati. Izkoriščanje mineralne
surovine naj poteka od zgornje etaže navzdol, zato naj se vegetacija in humusna plast odstranita le v obsegu, ki je nujno potreben
za izdelavo etaže, na kateri se bo izvajalo odkopavanje mineralne surovine. Odvečno zemljino in humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma, se ju ustrezno zavaruje pred izpiranjem ter se ju uporabi za sprotno in končno sanacijo
kamnoloma. Število etaž, višina in naklon etažne brežine ter širina etažne ravnine naj bo tolikšna, da bo končni naklon površja po
zaključeni sanaciji kamnoloma zagotavljal stabilnost brežine in vegetacijskega sloja kot celote. Raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu naj se izvajata na način, da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato je treba z ustrezno urejenim
odvodnjavanjem preprečiti erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma pa zbirati v usedalniku in jih nato kontrolirano odvajati v površinski vodotok. Ohranja se morfološke in hidrološke lastnosti bližnjega vodotoka ter na obrežju vodotoka pas
obvodne grmovne in drevesne vegetacije. Miniranje naj se izvaja na način, da se povzročajo čim manjši tresljaji oziroma vibracije
v okolici kamnoloma. Območja kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj se izvajajo samo v času
dnevne svetlobe. Varovalna ograja ter morebitne druge ovire okoli kamnoloma naj se izdelajo na način, da je živalim onemogočen
prehod na območje kamnoloma in s tem padec v globino. Morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjega pobočja, zemljišče je treba prekriti z zemljo, ozeleniti in zasaditi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.«
– prejšnji 60. odstavek se preštevilči v 49. odstavek,
– prejšnji 61. odstavek se črta,
– doda nov 50. odstavek, ki se glasi: »(50) Velikost območij prostorskih ureditev s predvidenimi OPPN:
Oznaka
OPPN
OPPN-3-01
OPPN-4-01
OPPN-4-04

Površina
(ha)
0,95
1,51
3,45

Oznaka
OPPN
OPPN-40-04
OPPN-40-08
OPPN-45-01

Površina
(ha)
4,51
2,00
1,19

Oznaka
OPPN
OPPN-81-05
OPPN-81-06
OPPN-81-08

Površina
(ha)
1,47
2,23
0,55

Oznaka
OPPN
OPPN-91-01
OPPN-91-03
OPPN-91-05

Površina
(ha)
2,07
1,14
3,11

Stran

5062 /

OPPN-5-02
OPPN-6-01
OPPN-6-02
OPPN-11-01
OPPN-12-01
OPPN-14-02
OPPN-15-01
OPPN-27-01
OPPN-32-01
OPPN-40-02
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1,18
2,26
0,53
1,05
5,16
5,25
0,49
1,39
15,36
10,32

OPPN-45-03
OPPN-46-02
OPPN-46-03
OPPN-46-05
OPPN-50-02
OPPN-51-01
OPPN-56-01
OPPN-74-01
OPPN-76-02
OPPN-81-03
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14,62
6,18
2,88
1,99
1,93
2,45
1,76
5,78
4,24
5,07

OPPN-81-09
OPPN-81-10
OPPN-81-13
OPPN-81-14
OPPN-81-15
OPPN-86-01
OPPN-88-01
OPPN-89-01
OPPN-89-02
OPPN-89-03

7,32
3,09
0,88
8,59
5,43
2,29
6,73
2,52
1,90
3,07

OPPN-94-01
OPPN-100-02
OPPN-100-04
OPPN-100-05
OPPN-106-01
OPPN-106-02
OPPN-107-01
/
/
/

3,82
4,33
0,45
0,46
3,00
4,48
7,98
/
/
/

85. člen
V 103. členu se:
– v drugem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni
list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18)«
– v drugem odstavku doda druga alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78
in Uradni list RS, št. 88/07)«
– v drugem odstavku spremeni tretja alineja tako, da se glasi: »Odlok o zazidalnem načrtu IC INES ZN 31 (Uradni list SRS,
št. 48/87, Uradni list RS, št. 35/06, 1/16)«
– v drugem odstavku črta prejšnja tretja alineja
– v drugem odstavku spremeni 8. alineja tako, da se glasi: »Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj
– TC Mercator (Uradni list RS, št. 29/07, 59/07 in 59/17)«
– v drugem odstavku spremeni 10. alineja tako, da se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno
cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09 in 85/11)«
– v drugem odstavku spremeni 11. alineja tako, da se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno–trgovski center ob Kvedrovi cesti (Uradni list RS, št. 87/09, 106/09, 18/12)«
– v drugem odstavku spremeni 14. alineja tako, da se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo
kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 74/12, 79/12 – popr.)«
– v drugem odstavku spremeni prejšnja 17. oziroma zdajšnja 16. alineja tako, da se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št. 82/12, 1/16)«
– v drugem odstavku doda 17. alineja, ki se glasi: »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski
center Sevnica (Uradni list RS, št. 87/09, 106/09 in 18/12)«
– v drugem odstavku doda nova 18. alineja, ki se glasi: »Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica–Center in
v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76, Uradni list RS, št. 88/07) (Velja le za
območje zazidalnega načrta Sevnica–Center)«
– v drugem odstavku doda 19. alineja, ki se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Uradni list RS, št. 21/14, 95/14, 15/15)«
– v drugem odstavku doda 20. alineja, ki se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica
s spremljajočimi objekti (Uradni list RS, št. 46/14) (ostaja v veljavi, razen na zemljiščih parc. št. 450/5, 449/1, 450/4, 424/1, 424/7,
450/8 in 1514 (del), vsa k. o. Sevnica, na katerih se razveljavi)«
– v drugem odstavku doda 21. alineja, ki se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni
center Šmarje, (Uradni list RS, št. 1/16, 17/16)«
– v drugem odstavku doda 22. alineja, ki se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Boštanj – Sv. Križ (Uradni list RS, št. 63/16)«
– v drugem odstavku doda 23. alineja, ki se glasi: »Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza (Uradni list RS, št. 50/17)«
– v drugem odstavku doda 24. alineja, ki se glasi: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16)«
– v tretjem odstavku spremeni 7. alineja tako, da se glasi: »Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica–Center in
v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76, Uradni list RS, št. 88/07) (velja le za
območje zazidalnih načrtov naselij pri Ribniku in v Florjanski ulici)«
– v tretjem odstavku črta 11. alineja
– v tretjem odstavku doda nova 16. alineja, ki se glasi: »Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center – centralne dejavnosti URN 32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 41/93, 40/95, 103/11) (velja le za območje
upravne stavbe Lisca na zemljiščih s parc. št. 1518/16 (del), 289/16, 289/25, 289/26, 289/27, 289/28, 289/4, 289/5, 290/13, 290/16,
290/17, 290/6, vse k.o. Sevnica)«
– v tretjem odstavku doda 17. alineja, ki se glasi: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13)«
86. člen
Spremeni se 104. člen tako, da se glasi:
»104. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in
končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja. V primeru, da so
za investitorja spremembe OPN ugodnejše, se že začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja končajo z upoštevanjem le-teh.
Gradbeno dovoljenje, izdano v času pred uveljavitvijo tega odloka se lahko podaljša, če ni v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, ki je veljal v času izdaje odločbe. Gradbeno dovoljenje se lahko spremeni, če spremembe ne poslabšujejo pogojev
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rabe sosednjih zemljišč in objektov, pogojev za zavarovanje kulturne dediščine in pogojev za ohranjanje narave oziroma se z njimi
ne spreminjajo pogoji, ki so veljali ob izdaji gradbenega dovoljenja.«
Spremeni se 105. člen tako, da se glasi:

87. člen
»105. člen
(vpogled v akt in hramba)

Odlok z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, v Sevnici. V digitalni
obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Sevnica. Odlok je posredovan Upravni enoti Sevnica in Ministrstvu za okolje
in prostor.«
88. člen
Dosedanja Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega odloka.
Spremeni se 106. člen tako, da se glasi:

89. člen
»106. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 3505-0008/2013
Sevnica, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.
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oznaka EUP

oznaka
tipa GE

naziv tipa/podtipa GE
v EUP

dopustni tipi
stavb (največje
število, tipi
glavnih stavb)

AB12

z

AB65

od
od

1
zidanica
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

Dovoljene so le dejavnosti za potrebe kmetije.

AB77

GE zidanice
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

1
modernistična javna
stavba

V območju so dovoljene tudi proizvodne dejavnosti za potrebe vinskega inštituta.

jsm

GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

Apnenik pri Boštanju

Arto

AR05

AR08

od

AR12

od

posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Nackova zidanica (EŠD 28995), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Dovoljene so le stavbe za shranjevanje kmetijske mehanizacije.

V jugovzhodnem delu, ki spada v srednji razred poplavne nevarnosti in razred peostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Glavna stavba naj ne presega višinskega gabarita E1+M.

pjg

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca

obstoječa stavbna
struktura

Obstoječa izvorna stavbna struktura dvorca Impoljica (EŠD 18566) naj se ohranja. Obstoječa dejavnost
naj se ohranja. Na GE naj se vzdržujejo ustrezne zelene površine. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine Arto - Dvorec Impoljca (EŠD 18566) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih
stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).

AR20

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
modernistična
stanovanjska hiša

Dovoljena je postavitev 1 pomožne stavbe dim 4,0 x 7, 0 m, ki naj bo postavljena na opredeljeno GL ali
pa od nje odmaknjena 3,0 po globini GE. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je
lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom tipa dvokapna streha.

AR22

vs

1
hiša na podeželju

AR24

jsk

AR25

zpa

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE
javne stavbe,
podtip : GE klasične javne
stavbe
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – parkovne
površine

Objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 x 10,00 m (+/- 15% tlorisnega
odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe
izzidkov in dozidav do 50% tlorisne površine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem
je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% površine osnovnega objekta. Gradbena
linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma z najbližnjim vogalom
objekta, kot je prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od parcelne meje sosednjega
zemljišča.

BV06

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

BZ38

DPA

BL02

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

BL04

gs

GE gospodarske stavbe

AR18

Birna vas
Brezovo
Blanca

1
javna klasična stavba

V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne
namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).

0

/

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE
tipa.vo. (OPPN 3-01: SS Birna Vas)
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

/
1
gospodarska stavba

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE
z oznako .vs (OPPN 4-01: SS Blanca Z).

1
modernistična
stanovanjska hiša

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca
V)

1
javna stavba

Glavna stavba je lahko visoka do E2.

jpp

GE modernistične
stanovanjske hiše
GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma
GE
javnega prostora,
podtip : GE javnega
parkirišča

BL09

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

BL10

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

BL11

tm

GE trško - mestne hiše

1
trško-mestna hiša

BL13

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca
V)
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca
V)
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

1
hiša na podeželju

V primarnem/obcestnem delu GE je dovoljeno vzpostaviti tudi stavbno strukturo gospodarskega značaja
(gospodarsko poslopje). Pred posegi na enoti kulturne dediščine, kašči na domačiji Blanca 32 (EŠD
241309), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

/

(Odlok o OPPN za poslovno cono Blanca (Ur.l. RS 16/2011). Pred posegi na območju kulturne dediščine,
Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
modernistična javna
stavba

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

BL05

hm

BL06

jgd

BL07

BL14

BL18

BL19

vs

pin

jzp

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE
varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

0

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Št.

BL20

tm

GE trško - mestne hiše

BL21

ip

GE industrijske proizvodnje

1
trško-mestna hiša
1
industijska stavba

BL39

kz

GE kozolca

1
kozolec

BL40

kz

GE kozolca

1
kozolec

BL41

kz

BL42

ppn

BL44

gp

GE kozolca
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE
gospodarskega poslopja

BL45

1
kozolec
/
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Stran

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dopustni so sekundarni kubusi glavne stavbe, pri čemer se za oblikovanje upoštevajo merila in pogoji,
kot veljajo za osnovni kubus glavne stavbe.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 4-04: SS Blanca V)

Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja po splošnih merilih pomožne stavbe za potrebe kmetije
1 gospodarsko poslopje oziroma razširitev dejavnosti - mizarska delavnica.

1
industijska hala

Glavna stavbe naj bodo orientirane v smeri javnega prostora. Vertikalni gabarit naj ne presega E3. Na
izpostavljenih zunanjih robovih naj se kusubi znižujejo in zmanjšujejo. Ohranjati je potrebno
kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi
na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS). Pred posegi na območju kulturne
dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno izvesti predhodne arheološke
raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe
gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev
obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru,
izven strnjenih vasi niso možne. Na območju vzhodno je že načrtovan OPPN poslovna cona Blanca.

ip

GE idustrijske proizvodnje

BL46a

DPA

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

BL46b

DPA

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

BL48

tm

BL49

zdz

BL50

vo

BL51

jsp

BL52

ičn

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
javne stavbe,
podtip : GE paviljonske
stavbe
GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

BL53

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

BL54

p

GE prometne infrastrukture

/

BL55

ip

GE industrijske proizvodnje

1
industijska stavba

Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

BJ01

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem.
V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz.
EPO.

BO01

gs

BO06

jp

Brezje

Boštanj

1
paviljonska stavba

(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Za potrebe obstoječe dejavnosti (žage) se lahko obstoječa stavbna struktura razvoja z merili glavne
stavbe tipa gospodarska stavba. V primeru zamenjave dejavnosti je dovoljena gradnja stavbe v skladu
z merili opredeljenega tipa EUP (trška stavba). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Na obstoječi stavbni strukturi so za potrebe obstoječe dejavnosti skladiščenja mehanizacije in opreme
sadjarstva Blanca dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda
(majhna poplavna nevarnost), naj se ureja v skladu z merili varovanja pred poplavami iz 37. člena tega
odloka.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

GE
1
trško - mestne hiše
trško-mestna hiša
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
/

GE gospodarske stavbe
GE
javnega prostora,
podtip : GE središčnega
javnega prostora
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

1
hiša na podeželju

1
gospodarska stavba

0

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju
kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini kapele ni sprejemljiva.

BO07

pjo

BO09

jps

BO10

jsm

GE
javne stavbe,
podtip : GE poslovilne stavbe
GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe

BO12

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

obstoječi PIN 33 TC Mercator poslovna cona Boštanj, Ur.l. RS št.29/2007

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

Ohranja naj se prostorski koncept cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in vloga v širšem prostoru.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BO17

1
paviljonska stavba
1
modernistična javna
stavba

obstoječa stavbna
struktura

Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.

Sanira se obstoječa dostopna cesta do območja šole.

5065

Stran

5066 /
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BO22

pjo

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

BO24

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)

BO27

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)

BO28

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj Ur.l. RS št. 78/2009)

BO29

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

BO30

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

BO31

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

BO32

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

BO36

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

BO38

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

ike

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE komunikacijske in stavbe v skladu
energetske infrastrukture
z osnovnim namenom

BO18

BO33

BO41

pjg

BO42

zdz

BO46

ppn

BO47

Budna vas

BU02

tm

od

GE trško - mestne hiše

GE domačije v odprtem
prostoru

Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje
izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za
eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te
izvedejo z avtohtonimi vrstami.
Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni
material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem
odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z
avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno
višino odraslega drevesa.
Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj bodo vzdolž obstoječe strukture osi glavne stavbe organizirane
na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v
razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.
V obcestne delu glavne struktutrne osi je dovoljena tudi stavba tipa trško mesta hiša .tm
Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju
kulturne dediščine - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in njenem vplivnem območju je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni
material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem
odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z
avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno
višino odraslega drevesa.
(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
dopustno upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje objektov, naprav, omrežij in površin za proizvodnjo in
prenos električne energije – zgrajenih na podlagi Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj,
Ur.l. RS, št. 19/90, 110/03- ZUreP, 59/03, 33/07-ZPNačrt. V delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Posegi in dejavnosti na območju naj se načrtujejo in izvajajo v obsegu in na način, da se zagotavlja
ohranjanje travniške površine z ustrezno rabo, ki se opredeli v načrtu vzdrževalnih del, ter omogoči
razvoj skupinam avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, predvsem v pasu ob reki Savi.
Raba
prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih
pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena
rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene
brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic,
redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih
se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih
del za ta območja.
(OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II)

1
trško-mestna hiša

Območje je namenjeno programom, ki naj dopolnjujejo funkcije in vsebine sosednjega območja šole.
Nova urbana struktura javnega značaja naj ima glede na dejavnost primerno razvit tako javni prostor,
razmerje do uličnega prostora ceste na katero meji, kot tudi dejavnosti primerno zunanjo ureditev.
Vzdolž obstoječe strukture osi naj bodo glavne stavbe srednjega merila organizirane na enotni gradbeni
liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do
obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.

1
hiša na podeželju

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v
širšem prostoru. Ohranja naj se prostorska integriteta in dominantnost cerkve. Novi objekti morajo biti
locirani v JV robu vplivnega območja (Budna vas 20a) tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
ter kvalitetene vedute na cerkev. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve
sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
Ohranja naj se prostorski koncept cerkev sv. Nikolaja in njena vloga v širšem prostoru.V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.Pred posegi na enoti kulturne dediščine, vplivno območje
cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

vo

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

(OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg)

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja . Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BU19

BR01

BR03

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
/
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
/

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju
kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju

pjc

BR02

obstoječa stavbna
struktura

Stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili 52. člena Odloka.

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

BU12

Breg

obstoječa stavbna
struktura

kz

kz

Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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BR04

BR05

kz

kz
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Stran

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja .Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR06

kz

GE kozolca

1
kozolec

BR07

kz

GE kozolca

1
kozolec

BR08

kz

GE kozolca

BR09

od

BR23

pjo

BR24

1
kozolec

ppn

/

BR26

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

BR30

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z
oznako .vo. (OPPN 6-01: SORG Breg)
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo obmocja na mestu izpusta. V
morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Utrditve se
izvedejo le neposredno ob izpustu. Hrupna gradbena dela, ki povzrocajo motnje v vodotoku se izvajajo
v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V
casu gradbenih del je potrebno prepreciti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu
(gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz cistilne
naprave se predvidijo tehnicne rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprecilo tockovno izlitje
neprecišcenih odplak neposredno v strugo potoka.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le
te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev
obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le
te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju
(EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept,
pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

CA01

ičn

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

1
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja (EŠD 27105). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja.Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe
gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev
obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

Čanje

obstoječa stavbna
struktura

(OPPN 6-01: SORG Breg)

CA06

od

CA09

pjc

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

CA12

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

CA17

vo

CA21

od

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

CE20

od

GE domačije v odprtem
prostoru

CE23

gs

CE25

od

GE gospodarske stavbe
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
1
gospodarska stavba
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Domačija Cerovec 14 (EŠD 29467), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dovoljeni so le objekti za potrebe kmetijstva. Na GE se stavba za potrebe kmetijstva lahko glavna
stavba gradi le po splošnih merilih pomožne stavbe.
Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se ohranja ugodne
življenjske razmere vrstam vezanih na vodno in obvodno okolje.

CL11

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

CL12

ppn

GE kmečki turizem

predvideno

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čelovnik - cerkev sv. Duha in na njenem vplivnem območju
(EŠD 3115) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept,
pojavnost in poglede na območje.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z
oznako .od. (OPPN 11-01: Kmečki turizem Kosem)

DG02

od

GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju

DI01

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

DI04

ph

GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

/

CA10

Cerovec

Čelovnik

Dedna gora

Dolnje Impolje

5067

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Bolančičev kozolec (EŠD 28996) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja kozolca,
gradnja ni dopustna.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju
(EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept,
pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih
pogojev in soglasja
Dopustna je tudi gradnja delno vkopanih hiš z ravnimi ozelenjenimi strehami.

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta.
Območje je v skladu s tipom GE .ph namenjeno gradnji šotorišča, kampa, parkirišča za avtodome,
piknik prostorov. Na severozahodni strani enote urejanja prostora je dopustna tudi gradnja hotela
oziroma motela po določilih GE .jsm. Vsi spremljajoči objekti šotorišča oziroma kampa (sanitarni blok,
recepcija ipd.) se umeščajo izven priobalnega zemljišča, ki se ohranja nepozidan. Celotno območje je
na potencialno poplavnem območju.

Stran
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Drušče
DU20

vo

DU21

vo

DU22

pjc

DU23

zpk

Dolenji Boštanj

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

DB03

jzp

DB04

od

GE domačije v odprtem
prostoru

DB06

tm

DB07

DB10

DB11

DB16

x

pjo

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Drušče 9 in 17 (EŠD 29001 in 29011), je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na
enotah kulturne dediščine, Hiša Drušče 4 (EŠD 28999), Kozolec na domačiji Drušče 5 (EŠD 29000) in
Mežnarija (EŠD 29002), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter
na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna.

GE posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip: GE cerkve
struktura
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema pokopališča
0

GE s posebnim režimom
urejanja
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

DB01
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GE trško - mestne hiše
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

Dovoljena je ohranitev obstoječih obrtnih dejavnosti. Na GE je dovoljena gradnja stanovanjskih in
gospodarskih stavb. Gospodarska stavba (.gs) je lahko eno ali dvo etažna, višine slemena do 10 m, z
dvokapno streho, ki se prilagaja sosednjim obstoječim objektom ali ravno streho, umeščena na
regulacijski črti. Stanovanjska stavba se ureja v skladu z merili stavbe modernistična stanovanjska hiša
(.hm). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o
1
gospodarska stavba, 1 pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
stanovanjska stavba
1
paviljonska stavba ali
modernistična stavba

1
hiša na podeželju
1
trško-mestna hiša

Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje
izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za
eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te
izvedejo z avtohtonimi vrstami.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačiji Dolenji Boštanj (EŠD 24004) in vplivnem območju le
te, je potrebno kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
(OPPN 14-02: GC Dolenji Boštanj). Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje
uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice,
uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane
prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih
površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V primeru gradnje se odvečni gradbeni
material in odpadki ne odlagajo znotraj EPO. Obstoječe gradbene enote in pripadajoča stavbna
struktura naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm, za območje objekta
INES d.o.o. na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se za obstoječe objekte upoštevajo merila tipa GE
s končnico .gs. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
modernistična
stanovanjska hiša

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drušče - Cerkev sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna
obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo
na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa,
sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

(1) osnovni kubus glavne stavbe: 8,0 m + 5% in razmerju širine proti dolžini 2:3; višinski gabarit naj ne
presega E1+M;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5%, visoke le E1 in se na čelu obvezno stikujejo z glavno
stavbo ter so od roba javnega prostora odmaknjene 6,0 m;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.
Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem
vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode.
Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje
prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in
prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.
Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag
predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne
pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta
namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se
prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le
na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših
razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta
za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem
vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje
prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in
prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.
Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
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DB19

jsm

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE modernistične javne
stavbe: podtip javna stavba
modernistična

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

Št.

1
hiša na podeželju
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Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem
vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode.
Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje
prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in
prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote
ZRSVN.
Del območja, ki
sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna
nevarnost in preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih
mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji
predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe
enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in
ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje
je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira
na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v
podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost
objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za
zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev
in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.
Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.

1 modernisična javna
stavba

Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine : dolžini naj bo od 1: 1,5 do 1:2.
Vertikalni gabarit lahko obsega E2, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina
pritličja je lahko do 4,5 m.

1
modernistična
stanovanjska hiša

V območju obstoječe stanovanjske soseske naj oblikovanje novogradenj na vmesnih nepozidanih
stavbnih zemljiščih sledi oblikovanju stavb v neposredni bližini, vrsti oziroma ulici. In sicer v smislu
tlorisnih in horizontalnih gabaritov stavbe ter v načinu oblikovanja strehe in naklona le te.

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
modernistična
stanovanjska hiša

(1) osnovni kubus glavne stavbe: od 10,0 - 15,0 m, ob tem naj ne presega razmerje širine proti dolžini
od 1:1 do 2:3, višinski gabarit naj bo E2.
(2) sekundarni kubus glavne stavbe naj v tlorisni zasnovi sooblikuje artij in je lahko širok do 10,0 m ter
ima enako etažno višino kot osnovni kubus;
(3) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% , visoke le E1;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP;
(7) Graditev objektov je možna šele po izvedeni prestavitvi obstoječega daljnovoda (110 kV).

DB28

gs

GE
gospodarske stavbe

1
gospodarska stavba

DB29

p

DB30

gs

GE prometne infrastrukture
GE
gospodarske stavbe

/
1
gospodarska stavba

DO22

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

DO26

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

DO28

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

DO29

od

DO33

vo

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
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GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
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GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

DO47

z

GE zidanice

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju
1
zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Florjaničev hram (EŠD 29044) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi
na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz
območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi
na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz
območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 24 (EŠD 28998) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 16
(EŠD 28997) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drožanje - Slopasto znamenje (EŠD 29632), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kožuhova zidanica (EŠD 28973) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstv ene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DR02

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
modernistična
stanovanjska hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DB24

DB27

Drožanje

Dolnje Brezovo

FZ je največ do 0,80. Dvokapna streha naj ima naklon 18 stopinj. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN, EXTRA- FORM trgovina, št. DA 11/2016.
Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
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GE industrijske proizvodnje
GE domačije v odprtem
prostoru

GE gospodarskega poslopja
GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
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1
industijska stavba
1
hiša na podeželju

1
gospodarsko poslopje
1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju

vo

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
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GE kozolca

1
kozolec
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GE kozolca

1
kozolec
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GE kozolca

1
kozolec
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GE kozolca

1
kozolec
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GE kozolca

1
kozolec
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GE kozolca

1
kozolec

DR23

zvo

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – zelene
površine ob vodotokih
0

DR24

zvo

DR26

ppn

Gabrijele

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
/
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pjc

GE
javne stavbe,
podtip : GE poslovilne stavbe
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

GA32

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
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GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
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GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša
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GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

GA39

zpk

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0

GO50

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

GA38

Gornje Orle

1
paviljonska stavba
obstoječa stavbna
struktura

1
hiša na podeželju ali
trško-mestna hiša

Dozidave obstoječih stavb in novogradnje so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, ki naj ne presega obstoječega višinskega gabarita.
Izjema so le stolpi potrebni za izvajanje dejavnosti. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv.
Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje
Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dopustna so gospodarska poslopja za kmetijsko dejavnost razen objektov za rejo živali. Oblikovanje ter
število glavnih in pomožnih stavb se prilagaja tehnološkem načrtu ob upoštevanju kulturnovarstvenih
pogojev. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je treba
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Brezovškega polja (EŠD 24009).
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Veljajo Strokovne podlage za stanovanjsko sosesko Dolnje Brezovo, št. DA 30/2015.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
jedro naselja.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne
dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne
dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne
dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne
dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne
dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne
dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
jedro naselja.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
jedro naselja.
(OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo)

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev
obstoječe domačije, s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pokopališča je
sprejemljiva s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. Novogradnje niso
sprejemljive.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Siritev pokopališča mora oblikovno slediti
obstoječemu, brez večjih podpornih zidov in saditve neavtohtonih vrst.
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5071

Gornje Brezovo

GR09

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

GR10

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

GR11

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

GR14

kz

GE kozolca

1
kozolec

GR15

kz

GE kozolca

1
kozolec

GR16

kz

GE kozolca

1
kozolec

GR17

kz

GE kozolca

1
kozolec

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - druge
zelene površine
0

GR21

Hudo Brezje

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ulrika (EŠD 3352) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na območju
enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje
Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju
kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na
odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih
domačij s posamičnimi stavbami.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje (EŠD 14732) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se prav tako nahaja v območju
kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred
posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred
posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred
posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred
posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na območju enote
kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje
Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Za potrebe naselja Hudo Brezje je primerna tehnologija rastlinske ČN z zmogljivostjo 80 PE z iztokom v
zajetje za namakanje kmetijskih površin. Mehansko biološka ČN je dopustna le, če se izkaže, da je
tehnološko, okoljsko in prostorsko sprejemljivejša. Na ČN se ne smejo priključiti odpadne vode
bioplinarne in kmetijskega obrata z EUP Hb01.ike.

HB02

ičn

HB07

od

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave
GE domačije v odprtem
prostoru

HB08

odi

GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

2
hiši na podeželju

JA04

jsg

GE
javne stavbe,
podtip : GE javne stavbe v
gozdu

1
hiša na podeželju ali
paviljonska stavba

JA05

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Na območju je dovoljena organizacija in ureditev prostorov za piknik (s kurišči). V območja dovoljeno
vzpostavljati trajne ureditve urbane opreme vezane na dovoljeno dejavnost.

JA13

vo

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Jablanica 9 (EŠD 29004) in enoti kulturne
dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Jablanica 6 (EŠD 29003) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

JA82

od

1
hiša na podeželju

JA84

ppn

/

Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vo. (OPPN 27-01: SORG
Sanacija območja razpršene gradnje z vključitvijo v naselje Jablanica)

JA85

jsg

GE domačije v odprtem
prostoru
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE javne stavbe:
podtip: GE javne stavbe v
gozdu

obstoječa stavbna
struktura

Dopustna je samo dejavnost lokalnega športno kulturnega in turističnega društva Jablanica. Objekt naj
ohrani oblikovne značilnosti kozolca toplarja.

JE10

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

KA03

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marjete (EŠD 2430) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

KA04

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 8 (EŠD 29047), Kozolec na
domačiji Kamenica 10 (EŠD 29005) in enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 13 (EŠD
29048) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KB03

vo

KB24

od

1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju

KB43a

DPA

KB43b

DPA

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru
GE varovanja meril veljavnih
PIN
GE varovanja meril veljavnih
PIN

jsm

GE
javne stavbe,
podtip 1
: GE modernistične javne
modernistična javna
stavbe
stavba

Jablanica

Jelovec
Kamenica

Kladje nad Blanco

Krmelj

KL02

stavbe v skladu
z osnovnim namenom
2
hiši na podeželju

/
/

FZ je največ do 0,80. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter
v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V primeru krčitve gozda naj
se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Osvetljevanje se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti
tlom ter časovno omejena. Dopustna je možnost izvajanja tehnološkega procesa v okviru kmetijskega
gospodarskega objekta.

Oblikovanje stavb naj bo medsebojno oblikovno usklajeno, prav tako naj bo zunanja ureditev
prilagojena vlogi GE.

(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)

V sklopu obstoječe GE se lahko obstoječa dejavnost ohranja.

Stran

5072 /
KL03

KL06

KL07

Št.

33 / 18. 5. 2018

gs

GE gospodarske stavbe

Uradni list Republike Slovenije
1
gospodarska stavba
Na delu zemljišča parc. štev. 667/4, 670/4, 670/3, k.o. Goveji Dol so predvidene tri modernistične
stanovanjske stavbe. Ob nekategorizirani javni poti sta predvideni dve modernistični hiši po določilih 59.
in 93. člena tega odloka. Na severni strani območja urejanja pa je predvidena modernistična
stanovanjska stavba z naslednjimi oblikovalskimi pogoji:- tlorisna zasnova: objekt bo zasnovan iz kleti in
pritličja, širina pritličja bo 12,0 m (±10%), razmerje širine:dolžini je največ 1:2. Zaradi vizualne
izpostavljenosti stavbe bo kletna etaža z dveh strani vkopana in zasuta. Dovoljena je izvedba večje
kletne etaže kot pritličja. Na osnovni kubus je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov z ravno streho.
Streha nad osnovnim kubusom je kombinacija tipa dvokapne z naklonom strešine 30° in ravne. Ob
manipulativnem platoju je predvidena izvedba opornega zidu višine do 2,5 m. Kritina je temne sive
barve. Velikost GE je 1.500 m².

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1 modernistična
stanovanjska hiša

ido

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE deponije za
odpadke

Za potrebe izvajanja dejavnosti deponije gradbenega materiala je za časa delovanja deponije dopustna
gradnja naslednjih vrst objektov: poslovna stavba, parkirišče, nadstrešnica, garaža za stroje in pokrito
skladišče. Objekte se po prenehanju delovanja deponije odstrani in vzpostavi naravni prostor. Poslovna
stavba za potrebe
stavba kot glavna stavba se oblikuje skladno s tipom objekta 3.4.3.6.02 Gospodarska stavba, ostali
osnovnega namena GE objekti se oblikujejo kot pomožne stavbe.

1
industijska stavba

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za
zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu
tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.

obstoječa stavbna
struktura

Novih stavb na območju OPPN ni dovoljeno postavljati. Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN le
vzdržujejo. (OPPN 40-05: Revizalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)

/

Dovoljena je postavitev le gospodarske stavbe za potrebe garažiranja prostovoljnega gasilskega društva
v skladu z merili pomožne stavbe.

KL08

ip

KL09

pjg

KL10

jgd

GE industrijske proizvodnje
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca
GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

KL21

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Upravnik blokov mora skrbeti tudi za vzdrževanje javnega prostora. ZN I-15- Odlok o spremembi in
dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )

KL22

pin

LN 33- Odlok o občinskem LN za PC Krmelj , ur.l. št.: 46/2007

KL23

ppn

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
/

KL26

pin

KL27

jsm

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov
GE
javne stavbe,
podtip
: GE modernistične javne
stavbe

KL28

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/
1
modernistična javna
stavba
/

(OPPN 40-08: SS Krmelj SZ)
ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )

Stavba za potrebe dejavnosti je lahko oblikovana tudi po merilih tipa glavne stavbe - paviljonske
stavbe.
Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stanovanjske stavbe le lahko do
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs oziroma obstoječa domačija z meril GE tipa .od.
(OPPN 40-04: PC Krmelj II.)
1 - Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. Gradnja novih
stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Na območju obeh ribnikov se dopusti le
razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima
območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo
omogočali izvajanje ne množične in ne hrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojno – izobraževalne
aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi
njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z
okoliškim gozdom se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom
zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za
življenje prostoživečih vrst. Ob potoku in jezerih Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku
naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in
kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka.
2 - Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Urbanistični koncept
naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije…) predvidi območje za kampiranje - stalna
postavitev avtodomov (cca 30-50 lokacij - 20 prikolic in do največ 30 avtodomov) ter šotorov. Za tekoče
potrebe kampa (javnih sanitarij…) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se
osnovna krajinsko slika mikro ambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob).
Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi,
kolesarjenje, trim steza …).
3 - Raba prostora in
izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst
in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.
4 - Pri ureditvi javne
razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih
površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UVspektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to
dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
5 - Načrtujejo naj se rekreativne in turistične dejavnosti, ki ne predvidevajo prekomernih hrupnih
aktivnosti in vecjih gradbenih posegov. Del območja naj se prepusti naravnemu zaraščanju, kar bo
predstavljalo zatočišče za prostoživeče vrste predvsem ptice.
6
- V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na obmocju NV ali neposredni
bližini, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.

KL29

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

KL33

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

/
1
hiša na podeželju ali
trško-mestna hiša

KL35

x

GE s posebnim režimom
urejanja

obstoječa stavbna
struktura

KL39

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, Ur.l. RS št.: 48/2011)

KL44

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

ZN I-15- Odlok o spremebi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1
1
GE modernistične
modernistična
stanovanjske hiše
stanovanjska hiša

Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN vzdržujejo. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 4002: Turistični center Krmelj). Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji meri zagotavlja
ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.

KL48

zsr

KL49

hm

Stavbna struktura naj se ohranja v obstoječem višinskem gabaritu in razmerju do najpomembnejšega
javnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili ZVKD. V
obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.

Pred gradnjo je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično in arhitekturno rešitev
območja.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Kladje pri Krmelju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

KR04

vo

KK01

pjc

KK02

zdz

GE posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip: GE cerkve
struktura
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - druge
zelene površine
0

KK17

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

KK26

z

GE zidanice

1
hiša na podeželju
1
zidanica

KS30

ph

GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

/

KV05

od

GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju

Kal pri Krmelju

Kamenško
Kaplja vas

KV06

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
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Stran

5073

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kladje pri Krmelju 4 (EŠD 29253), Hiša Kladje pri
Krmelju 2 (EŠD 29168) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - cerkve sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - Cerkev sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju zelenih
površin ni dopustna.
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kal pri Krmelju 7 (EŠD 29254), Domačija Kal pri
Krmelju 4 (EŠD 29255) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gorenčeva zidanica (EŠD 29006) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN št. DA 13/2016.

1
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ter pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli
gradnja pred izvedbo predhodnih arheloških raziskav ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki sega v arheološko
najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheloških raziskav ni sprejemljiva.

KV07

od

GE domačije v odprtem
prostoru

KV08

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

KV09

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s
pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KH06

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Krsinji Vrh 2 (EŠD 29054) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KO02

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Koludrje 3 (EŠD 29050) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na objektih se izvedejo ukrepi in ureditve
za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih
voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih
stavb brez glavne stanovanjske stavbe, ki se oblikujejo v skladu s pogoji oblikovanja za gospodarsko
stavbo (.gs) ali pomožno stavbo (3.4.3.7). Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred
hrupom.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na območju poplav oz.
v neposredni bližini, zato je potrebno zagotoviti poplavno varnost. Vzdolž brežin kjer je bila odstranjena
obrežna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi
zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

Krsinji Vrh
Koludrje
Kompolje

KM01

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

KM02

ičn

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

KM03

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

KM04

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KM05

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

KM06

od

GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiša na podeželju

KM07

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

KM08

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

KM09

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

KM10

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
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KM11

KM12

Št.

33 / 18. 5. 2018

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

pjo

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

KM13

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

KM14

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Uradni list Republike Slovenije

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega
vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737)
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuiteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila ter večja in pomembnejša drevesa ob
znamenjih. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne.
Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Vzdolž reke Save, kjer je bila
predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov
obrežni pas. Na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih se izvedejo ukrepi in ureditve za
zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih
voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737),
Mlakarjev kozolec (EŠD 29052), Hiša Kompolje 24 (EŠD 26942), Hiša Kompolje 11 (EŠD 18570), Hiša
Kompolje 13 (EŠD 18569) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami
avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega
vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

KM15

zpk

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0

KN06

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

KN08

ido

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Konjsko 6 (EŠD 29053) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dovoljena je tudi postavitev kompostarne (bioloških nenevarnih odpadkov) ter gradnja objektov in
GE infrastrukturnega objekta,
naprav za obdelavo odpadkov ter stabilizacijo bioloških odpadkov, vključno z obdelavo blata iz čistilnih
podtip: GE deponije za
stavba za potrebe
naprav po načelu sonaravnih tehnologij obdelave. Odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih
odpadke
osnovnega namena GE nesreč.

KZ41

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Obstoječe zidanice se ureja v skladu z merili tipa GE .z.

LD01

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LD34

vo

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LD35

pjc

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LB09

od

GE domačije v odprtem
prostoru

LB14

gp

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Rekštanj (EŠD 14739) in njegovem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ribiški dom kot glavna stavba se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna
stavba v gozdu (3.4.2.2.06).

LB15

jsg

GE gospodarskega poslopja
GE javne stavbe:
podtip: GE javne stavbe v
gozdu

1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura
obstoječa stavbna
struktura

Območje je namenjeno strelišču in s tem povezanemu izvajanju dejavnosti lokalnega strelskega
društva.

LO01

gs

GE gospodarske stavbe

LO02

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
gospodarska stavba
1
modernistična
stanovanjska hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju kulturne dediščine Arheološko najdišča Groblje (EŠD 14741) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti
predhodne arheološke raziskave. Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

Konjsko

Križ

Leskovec v Podborštu

Laze pri Boštanju

Log

LO03

LO04

LO17

ičn

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

jps

GE
javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela
prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno
urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

pjc

obstoječa stavbna
struktura
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Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE
.hm oziroma domačija z merili GE tipa .od. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči se ohranja v
kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja naj se opredeli kot območje zelenih površin za šport in
rekreacijo ozirom kmetijske površine. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja prostorsko integriteto
cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. V območju kulturne krajine Loško polje
se gradnje načrtujejo znotraj oziroma v neposredni bližini strnjene vasi Log – v bližini obstoječih
komunikacij in objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na vaško
jedro. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 45-01: SS Log)

LO19

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

LO21

sb

GE stanovanja v bloku

/
obstoječa stavbna
struktura

LO23

vo

LO24

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

LO26

vs

LO27

vs

LO46

zpk

GE domačije v strnjenem
1
vaškem okolju
hiša na podeželju
GE domačije v strnjenem
1
vaškem okolju
hiša na podeželju
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0

LO48

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO49

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO50

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO51

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO53

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO54

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO55

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO56

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO57

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO58

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO59

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

LO60

od

1
hiša na podeželju

LO61

jsk

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
javne stavbe,
podtip : GE klasične javne
stavbe

1 klasična javna stavba

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Horitonzalni gabarit nadomestnih
stanovanjskih stavb je lahko 13,0 X 9,0 m ali 11,5 X 8,0 m z višinskim gabaritom E1+M. Naklon strehe
naj bo 38-40 stopinj. Garaža je lahko le del glavne stavbe.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO62

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

LO63

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov

Odlok o OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (Ur. l.
RS, št. 38/2012). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na
območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.

LO64

gp

GE gospodarskega poslopja

1
gospodarsko poslopje

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju ali
trško mestna hiša

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

Lukovec

LU01

LU02

od

LU11

vo

LU12

vo

LU14

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavba

Dopustna je gradnja objekta za skladiščenje do višine največ E2. Na območju EUP veljajo merila III.
stopnje varstva pred hrupom.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je
širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Lukovec 31b (EŠD 29158) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj
se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del
naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se
ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
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LU19

kz

GE kozolca

LU20

kz

GE kozolca

LU21

kz

GE kozolca

LU22

kz

GE kozolca

LU23

kz

GE kozolca

LU24

kz

LU26

vs

GE kozolca
GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
hiša na podeželju

GE modernistične
stanovanjske hiše
GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

1
modernistična
stanovanjska hiša
1
klasična javna stavba
ali trška hiša

Loka pri Zidanem Mostu

LZ01

hm

LZ02

jgd

LZ07

jzp

GE
javnega prostora,
podtip : GE središčnega
javnega prostora
GE
javne stavbe,
podtip : GE klasične javne
stavbe
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

LZ08

kz

GE kozolca

LZ09

kz

GE kozolca

LZ10

kz

GE kozolca

LZ11

kz

GE kozolca

LZ12

kz

GE kozolca

LZ13

kz

GE kozolca

LZ14

kz

GE kozolca

LZ03

LZ06

LZ17

jp

jsk

pjc

LZ18

pjo

LZ19

pjo

LZ20

hm

LZ21

ppn

LZ22

ppn

LZ23

ppn

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

GE modernistične
stanovanjske hiše
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

0

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pristava Lukovec 1 (EŠD 16167) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke)
Vzpostavi naj se osrednji javni prostor naselja Loke s parkirnimi in zelenimi površinami. Obstoječa
stavba s terciarno dejavnostjo se lahko ohranja le do celovite sanacije javnega prostora. Pred posegi na
območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine Znamenje z nišo (EŠD 29623) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na GE naj se dejavnosti primerno
–vzgojno izobraževalni zavod– vzdržujejo ustrezne zelene površine.

1
modernistična javna
stavba.

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljena je gradnja nove glavne stavbe;
višinski gabarit naj ne presega E2.

1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na
enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na
enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoto kulturne dediščine
kulturne dediščine - Kapela Frančiška Ksaverija (EŠD 20119) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V sklopu GE cerkve (pjc) je pripadajoča
stavba župnišča. Slednja naj se ureja po merilih klasične javne stavbe.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gre za enoto kulturne dediščine Loka pri
Zidanem Mostu - znamenje z nišo (EŠD 29623) za katero je pred posegi na enoti kulturne dediščine
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ZVKDS.
(OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

/

1
modernistična
stanovanjska hiša

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 10,0 m + 5%, razmerje
širine proti dolžini v tlorisu 2: 3;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih
odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom
umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne
pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le
E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna
le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora,
predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest
posameznih GE v EUP. Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Gradnja objektov se nacrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega
drevesa. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvecni
gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj obmocja naravne vrednote ali obvodnem pasu. V
kolikor se na obmocjih nacrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.

/

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.hm. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.vs. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

/

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na
enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne
dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le
vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)

/

Uradni list Republike Slovenije

Št.

LZ24

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

LZ25

tm

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

LZ26

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

LZ27

tm

GE trško - mestne hiše

1
trško-mestna hiša

LZ28

tm

GE trško - mestne hiše

LZ29

tm

GE trško - mestne hiše

LZ30

tm

LZ33

vs

GE trško - mestne hiše
GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

LZ34

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

LZ35

LZ36

LZ38

LZ40

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Loka pri Zidanem Mostu 91 (EŠD 29057) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

1
trško-mestna hiša
1
trško-mestna hiša
1
trško-mestna hiša
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Spodnji Korenov mlin (EŠD 2291) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova
Z dela Loke)

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na
enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne
dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja
obstoječa dejavnost. Stavbna struktura naj se ureja po merilih tipov stavb glede na namen (stanovanja
v bloku, javna stavba). Gradnja novih pomožnih stavb ni dovoljena.

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev
Loke S)

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zgornji Korenov mlin (EŠD 3774) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

od

LZ42

vo

LZ43

kz

GE kozolca

LZ44

kz

GE kozolca

LZ47

hm

LZ49

ičn

MA01

ppn

MA02

ičn

MA09

ppn

MA12

GE modernistične
stanovanjske hiše
GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

5077

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na
enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne
dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju vrtnoarhitekturne
dediščine ni sprejemljiva. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture.
(OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na
enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
s končnico.vs. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-05: Sanacija
Loke V)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) in posegi na enoti
kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S ter OPPN
46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)

GE s posebnim režimom
urejanja

LZ41

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
kozolec
1
kozolec

1
modernistična
stanovanjska hiša

/

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(1) sekundarni kubus glavne stavbe: sekundarni kubusi so lahko nepravilne tlorisne zasnove z
večkapno streho široki do 6,0 m, vzpostavljen na glavni fasadi - vertikalni gabarit naj ne presega E1+M;
(2) streha osnovnega kubusa glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj, lahko tudi s
čopi;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in
se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(4) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(5) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.

V območju se uredi rastlinsko čistilno napravo brez stavb.

/

(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni
list RS, št. 16/91).

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Posegi niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju
občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).

vo

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

/
1
hiša na podeželju

MA17

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

MD07

od

MD14

od

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju
2
hiši na podeželju

Marendol

Stran

x

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Malkovec

33 / 18. 5. 2018 /

(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni
list RS, št. 16/91).
Za ohranitev obstoječe dejavnosti intenzivno pridelavo, predalavo in shranjevanje vina ter na osnovi
grozdja izdelanih produktov ter prodaje dovoljena gradnja vinske kleti.
(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni
list RS, št. 16/91).

Stran

5078 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

Mrzla Planina

Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj
ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj
ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.

se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri
krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se

MP01

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

MP12

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

MP23

pjc

MP24

vo

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Mrzla Planina 16 ( EŠD 29156) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri
krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana ( EŠD 3515) in v njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

MP32

od

GE domačije v odprtem
prostoru

obstoječa stavbna
struktura

Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino
odraslega drevesa. Krčitev gozda ni dopustna. Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri
ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred
poškodbami. Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine niso dopustna. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču. Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za
premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.

MR16

gp

GE gospodarskega poslopja

1
gospodarsko poslopje

Za potrebe dejavnosti vzreje in vzgoje konj ter šole jahanja je dovoljena ob pomožnih stavbah še
ureditev zunanjega prostora (maneže za jahanje…)

MH06

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hlev in kozolec pri Krnc ( EŠD 29167) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

MV22

ppn

/

Obstoječe dejavnosti in objekti se urejajo skladno z določili .vo. (OPPN 51-01: SORG Metni vrh)

MV24

vo

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

MV25

odi

GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

2
hiši na podeželju

MV26

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Metni Vrh 4 ( EŠD 29157) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3357) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti
morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objektih (Domačiji Metni vrh 1in 2a), tako da se
ohranja tradicionalni vzorec pozidave. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi
kulturne krajine.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3357) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj
se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del
naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se
ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.

NG02

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

NG07

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Na zahodni polovici enote urejanja prostora (zemljišče parc. št. 739/1 k.o. Kompolje) je dopustna
izgradnja maneže (12712 Stavba za rejo živali) in izpust za konje.
EUP leži na območju arheološkega najdišča gradu Erkenštajn (EŠD 23527) je potrebno pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Grad Erkenštajn ( EŠD 23527) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pozidave v območje arheološkega
najdišča ni sprejemljiva.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3311) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
neposredni bližini enote kulturne dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. Morebitna
obnovitvena ali urejevalna dela v cerkvi naj se prilagodijo življenskemu ciklusu netopirjev, v kolikor se
ugotovi prisotnost netopirjev. Izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

Mrtovec

Mala Hubajnica
Metni Vrh

Novi Grad

Okroglice

OK24

OK65

OK66

OK67

pjc

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
0

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67.
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67.
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

ph

GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

1
objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67.
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

jpp

GE
javnega prostora,
podtip : GE javnega
parkirišča

1

zdz

vo

Orešje nad Sevnico

OR29

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

OR31

vo

OR32

jpp

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
javnega prostora,
podtip : GE javnega
parkirišča

Osredek pri Krmelju

OP03

1
hiša na podeželju

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

Dovoljena vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnim objektom.

1
hiša na podeželju

1

obstoječa stavbna
struktura

Dopustna je ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja le pomožne stavbe (spremljajoči objekt za
obrtno in storitveno dejavnost) brez glavne stanovanjske stavbe. Pomožna stavba ima v tem primeru
vlogo glavne stavbe, oblikuje pa se v skladu s pogoji oblikovanja za pomožne stavbe (3.4.3.7).
Dovoljena je vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnimi objekti (garaža in
skladišča).

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 2432) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev,
izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako,
da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva.
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od

GE domačije v odprtem
prostoru

OH01

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

OH02

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

OH15

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

OP05

Orehovo

OH17

OH22

zdz

ppn

OH24

zdz

OT77

DPA

OT78

DPA

Otavnik

Št.

1
hiša na podeželju ali
trško-mestna hiša
1
modernistična
stanovanjska hiša
1
hiša na podeželju ali
trško-mestna hiša

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pišotekov kozolec (EŠD 28758) je potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski
urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo
(neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo
enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za
zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo
obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci
urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih
habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami
podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

/

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
0

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski
urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo
(neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo
enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za
zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo
obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci
urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih
habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami
podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.V delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

1
hiša na podeželju

V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material
in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.

1
hiša na podeželju

V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material
in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.

PC10

vo

PC18

pjc

PC21

od

PC24

vo

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

PC26

gp

GE gospodarskega poslopja

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura

PD24

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje
vegetacijskega pokrova niso dopustni.

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje
vegetacijskega pokrova niso dopustni.

Podgorica

PD28

PD29

5079

(OPPN-56-01: Rekreacijski park ob Savi – Orehovo); Pred pripravo OPPN se pridobi ugotovitve iz
monitoringa izvedenega in načrtovanega na podlagi DPN za HE Boštanj za območje nadomestnega
habitata in bližnje sosednje površine, v času obratovanja HE Boštanj. Ugotovitve se upošteva pri
opredelitvi dopustne rabe in posegov in za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje
funkcij nadomestnega habitata ter športno rekreacijsko rabo na območju urejanja, ki vključuje del
habitata. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe , ki so bili predlagani v okviru
presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega,
pupek).
Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda
kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno
vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi.
Dopusti se ureditve za namene športnega ribolova, vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in
šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v povezavi z dejavnosti na območju zelenih
površin, naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim
manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj
bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž Save v tem odseku. Dovoljena je gradnja
pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev
je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim
predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS, št. 30/02). K načrtovani prostorski
ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva
narave, krajine in voda.

Podgorje ob Sevnični

PC06

Stran

2
hiši na podeželju

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
0

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

33 / 18. 5. 2018 /

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Naše ljube Gospe (EŠD 3517) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali
urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE
Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice,
grmovje in gozd.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Šola (EŠD 29151) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kunškov kozolec (EŠD 29152) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se varuje gozdni rob.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Podgorica 23 (EŠD 29153) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Stran

5080 /

Št.
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Dopustna je le rekonstrukcija/obnovitev obstoječih objektov ali nadomestna gradnja z enakimi gabariti
kot jih imajo obstoječi objekti. Zunanje ureditve in oblikovanje stavb naj bo oblikovno usklajeno in
prilagojeno vlogi GE. Obstoječi glavni stavbi Tončkov dom in Jurčkova koča naj se ohranjata- ob prenovi
je potrebno ohraniti obstoječ višinski gabarit (E2+M). Gradnja drugih stavb in drugih objektov ni
dopustna.

PD32

jsg

GE
javne stavbe,
podtip : GE javne stavbe v
gozdu

obstoječa stavbna
struktura (2)

Oblikovanje stavb in zunanje ureditve naj zagotavlja integracijo sklopa v naravni prostor vplivnega
območja. Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih
vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
Gradnja stavb in objektov, ob eni pomožni stavbi za potrebe info centra, ni dovoljena, razen:
- tematskih in drugih pohodnih, planinskih poti, trim stez ter jahalnih stez z informativnimi tablami,
športnimi rekviziti- orodji in eno manežo v velikosti do 20 x 40 m,
– razglednega stolpa do višine 12 m od terena,
- razgledišča višine do 4 m nad terenom,
- piknik prostora na način, da se ohrani travnata površina in kjer ni dopustna uporaba ognja,
- prenova/ nadomestitev obstoječe vlečnice,
- konstrukcija za adrenalinski spust višine do 6 m nad terenom, konstrukcija se locira na območje
obstoječega smučišča ter čim bližje vlečnici.
- postavitev pomožnih nezahtevnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08), namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,,
- pomožnih enostavnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l.
RS, št. 37/08): pomožni žičniški objekti, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
pomožni komunalni objekti, začasni sezonski odprti gostinski vrt (za čas prireditev), začasna tribuna za
gledalce (za čas prireditev) vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na odprtem.

PD33

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Ob tem so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih
vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
Dopustne so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje
vegetacijskega pokrova niso dopustni.

PD34

zsr

PD35

jpp

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0
GE javnega prostora, podtip:
javnega parkirišča
0

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport
(površine za počivališča
avtodomov)
1

PD36

Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Dopustna je ureditev
počivališča za avtodome.

Dopustna je ureditev šotorišča ter postavitev stalnih montažnih sanitarnih enot.

Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam. Ob objektih odprtih igrišč
(odbojka, badminton, balinišče…) je na območju obstoječega rokometnega igrišča dovoljeno pokritje le
tega oziroma gradnja glavne stavbe (športne dvorane). Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno
ambientalno prostorskim razmerjem- intergraciji v naravnega okolja vplivnega območja. Glavna fasada
naj bo oblikovana na zahodni strani. FZ je lahko največ 0,7.
Območje obstoječe posebne javne stavbe- kapelica naj se ureja s skladu z merila tipa
GE pjo- GE obeležij, spomenikov in kapelic.

PD37

jsm

PD38

x

PD39

ph

Polje pri Tržišču

GE javne stavbe- podtip
modernistične
GE s posebnim režimom
urejanja

GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

1 javna modernistična
(športna dvorana)
obstoječa stavbna
struktura

Sicer so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja drugih stavb ni dopustna. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega
pokrova niso dopustni.
Obstoječa stavba, meteorološka postaja in radarski center Lisca, naj se ohranja in vzdržuje pod pogoji
pristojnega soglasjeodajalca. Novih stavb ni dovoljeno graditi.

/

Za območje je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
arhitekturno rešitev območja. Območje naj skupaj z območjema PD37.jsm in PD32.jsg tvori
funkcionalno in oblikovno zaključeno celoto. Na dveh obstoječih, legalno zgrajenih objektih, so dopustna
dela za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter odstranitev objektov, gradnja novega objekta na mestu
obstoječega objekta, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Gradnja dodatnih
novih objektov za nastanitev ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja novih pomožnih stavb ter
drugih nezahtevnih in enostavnih objektov.

PT02

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Na območju kulturne dediščine - Gomilno grobišče Zadob (EŠD 14747) je potrebno pred načrtovanjem
posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na območju kulturne dediščine
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki
sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja ni sprejemljiva.

PT05

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kašča na domačiji Polje pri Tržišču 2 (EŠD 29149) in Hiša
Polje pri Tržišču 3 (EŠD 29150) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Pijavice 1 (EŠD 29154) in Hiša Pijavice
1 (EŠD 29155) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.

Pijavice

PI02

vo

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

PI03

jzp

GE javne stavbe, podtip: GE
žlezniške postaje

1 klasična javna stavba
ali paviljonska stavba

PV01

vo

1
hiša na podeželju

PV02

pjc

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

PV04

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

PE06

od

PE09

od

PE17

odi

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

2
hiši na podeželju
2
hiši na podeželju
2
hiši na podeželju

Pavla vas

Pečje

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
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Stran

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3351) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

vo

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE zidanice, podtip: GE
zidanice
GE zidanice, podtip: GE
zidanice
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
zidanica
1
zidanica
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec Podvrh 24 (EŠD 9292), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Koča Podvrh 56 (EŠD 27069), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Zidanica Podvrh 42 (EŠD 29588), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 54 (EŠD 241259), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 52 (EŠD 241258), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Stebrno znamenje (EŠD 29619), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju
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od

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
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obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju
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PR29

vo

GE zidanice, podtip: GE
zidanice
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
zidanica
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gomila Zajček (EŠD 14748) je potrebno izvesti arheološke
raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Morebitna širitev
gradnje v območje varovane gomile ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Preska 8 (EŠD 29147) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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vo

PL32

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kašča na domačiji Prešna Loka 24 (EŠD 29146) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Prešna Loka 2 (EŠD 29145) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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obstoječa stavbna
struktura
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GE domačije v odprtem
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GE domačije v odprtem
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2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju
1
gospodarska stavba

PS12

RD17

Ponikve pri Studencu

1
hiša na podeželju
1
klasična javna stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Vseh Svetnikov (EŠD 2900) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Dopustna je gradnja ene stanovanjske hiše.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih
komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
cerkev. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Primož 3 (EŠD
29143) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih
komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
cerkev.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine -Hiša Ponikve pri Studencu 23 (EŠD 29148) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Deponija za naravne (lesne) odpadke.

ido

GE gospodarske stavbe
GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE deponije za
odpadke

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RD22

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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od
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podtip: GE cerkve
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1
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Radež

Radna

5081

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.

RN01

gs

GE gospodarske stavbe

1
gospodarska stavba

Dopustne so tudi stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice. Izvorna stavbna struktura Tariškega
gradu ( EŠD 17317) v sklopu obstoječe GE tipa .gs ureja in ohranja v skladu z merili pristojnega
soglasodajalca ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tariški grad (EŠD 17317) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stanovanjske stavbe so
lahko le vzdržujejo. Ker gre za pretežno še nepozidano območje ob reki Savi, ki se nahaja v vizurah na
Tariški dvorec in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem
prostoru naj se tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu
širšega prostora. Območje okoli načrtovanih objektov naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi
listopadnimi drevesi in tako vsaj delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti, dvorcem in
širšim obrečnim prostorom.
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

RN02

tm

GE
trško- meste hiše

1
trško mestna hiša

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

jsp

GE
javne stavbe,
podtip : GE paviljonske
stavbe

1
paviljonska stavba

Velikostni red GE je lahko tudi večji od 5000,0 m2. Objekti so lahko v celoti namenjeni terciarnim
dejavnostim. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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1
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na dlaljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem
vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode.
Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje
prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in
prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote
ZRSVN.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda
naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost ter preostala poplavna
nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na
območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena
dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj
za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti
vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na
lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših
razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta
za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem
vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje
prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in
prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti.
Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.
Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca (EŠD 17317) morajo biti podrejeni prostorskemu
konceptu, pojavnost in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Tlorisni, višinski gabariti ter
oblikovanje stavb naj se prilagodi značaju širšega prostora. Z avtohtonimi listopadnimi drevesi naj se
omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem in širšim obrečnim prostorom.
(OPPN 76-02: PC Radna). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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GE varovanje pogojev
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GE domačije v odprtem
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1
hiša na podeželju

RN09
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GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe

1
modernistična javna
stavba

Dopustna je tudi gradnja hotela oziroma motela ter ureditev postajališča za avtodome. Gradnja novih
objektov in ureditve okolice naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežine Mirne. Vzdolž brežin, kjer
je bila odstranjena obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih
avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne
vegetacije ter s tem razmeji vodni prostor od stavbnega zemljišča. Območja naj se ne ograjuje.
Odlaganje kakršnega koli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Morfologija
brežine in dna struge Mirne se ne spreminja z izgradnjo novih dostopov do vode. Ureditve na območju
naj ne omejujejo dostopa do vode. Za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav,
grmovnic in drevja, pri zasaditvi pa naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev. Pri
ureditvah območja se izvaja ukrepe za preprečitev razširjanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.
Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih
razlik. Osvetljena naj bo le okolica objektov. Osvetljevanje naj se uredi tako, daje z ustreznimi
tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno
omejena.

1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju

RN13

Razbor
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je
širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

RZ32

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RZ33
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GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

RZ34

kz

GE kozolca

RZ35
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GE kozolca

RZ36
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GE kozolca

RZ37

kz

GE kozolca

obstoječa stavbna
struktura
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec
1
kozolec

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE kozolca
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GE kozolca
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GE kozolca
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GE kozolca
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1
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Dopustna je tudi strojna lopa kot pomožna stavba. Pred posegi na območju kulturne dediščine - LoškoRačiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Zemljišče s parc. št. 604/1, 604/3 in
605/2, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu, je na potencialno poplavnem območju. (OPPN 74-01: Prenova
V del Račice)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
GE infrastrukturnega objekta, stavba za potrebe
podtip: GE čistilne naprave
osnovnega namena GE kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. I1025
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Rovišče pri Studencu
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GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema pokopališča
GE javnega prostora, podtip:
GE središčnega javnega
prostora
GE posebne javne stavbe,
podtip: GE obeležij,
spomenikov in kapelic
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Skrovnik 4 (EŠD 29248) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

/

(OPPN 100-02: GS Tržišče) Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba
takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo
naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno
število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo
svetila na samodejni vklop/izklop).
Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v
kanalizaciski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj
območja Nature 2000 oz. EPO. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z
merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko
hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas
niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23.
člena tega odloka.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V
morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Hrupna
gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se
izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V casu gradbenih del je potrebno preprečiti
kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material,
hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v
primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečišcenih odplak neposredno v strugo potoka.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanj e pred
poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije
oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred
načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS53

SV01

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred
načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča ni
sprejemljiva.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

RS52

Spodnje Vodale

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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1
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Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.
Dostop v glavno stavbo je zaradi geomorfoloških razmer- strmega terena s spodnje strani. Sleme
kubusa stavbe naj bo orientiran v smeri plastnic.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.od. (OPPN (86- 01: SORG Spodnje Vodale)

Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno
pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Slančji Vrh 6 (EŠD 29247), Hiša Slančji Vrh 7 (EŠD
29142) in območjem kulturne dediščine - Povšičeva domačija (EŠD 29239) pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je gradnja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave, s
predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na območju arheološkega najdišča Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov
izvesti predhodne arheološke raziskave. Do izvedbe arheološke raziskave so vsi posegi prepovedani.
Prav tako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli
širitev gradnje v območju arheološkega najdišča pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni
sprejemljiva.
Dostop na GE je lahko vzpostavljen s spodnje strani.
Pred posegi je na enoti kulturne ddiščine - Cerkev Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) in
njenem vplivnem območju potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Matere Božje (EŠD 2826), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

/

Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm
ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)

/

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne
enote ZVKDS. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega
brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z
merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec jug)

/

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote
ZVKDS. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili
GE tipa .od oziroma obstoječe stavbna struktura gospodarskega značaja- kozolci v skladu z merili Ge
tipa .kz.(OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec vzhod) Odpadne vode iz obstoječega
objekta oziroma predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V
primeru dodatne gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature
2000. Pred posegi je na območju kulturne dediščine - Kozolci na Studenškem polju (EŠD 29246)
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Župnijski kozolec (EŠD 29140) pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba
naselja Studenec - sever)
V obcestnem delu GE, ki mejijo na osrednjo prometnico skozi naselja, so lahko kot glavna stavba
vzpostavljeni hiši tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju.
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)

(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba
izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.
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Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba
izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.
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Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm
ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
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GE modernistične
stanovanjske hiše

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD
2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.vs. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD
2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 91-03:
SS Šentjanž J)
Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s
končnico.vs. (OPPN 91-01: SS Šentjanž SZ)
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Šentjanž (EŠD 29166), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Ohranja naj se obstoječi višinski gabarit glavne stavbe.

1
hiša na podeželju

1
hiša na podeželju
1
modernistična
stanovanjska hiša

Stavbna struktura naj se glede na obstoječo dejavnost ureja z merili glavne stavbe tipa hiša na
podeželju. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika
(EŠD 2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na zemljišču izven pokopališča je dopusten čebelnjak za potrebe osnovne šole Šentjanž.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Lurške Matere Božje (EŠD 29620), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD
2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Šentjanž 78 (EŠD 29243) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)

Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa
.od. (OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)
Dovoljena je biološka čistilna naprava.

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta.
Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe. V tem primeru se lahko v
vlogi glavne stavbe, ki se umesti na regulacijsko črto, oblikuje stavba v skladu z merili tipa stavbe
gospodarska stavba ali pomožne stavbe. V slednji je dovoljeno tudi skladiščenje gradbenih strojev ali
skladiščenje drugih nenevarnih materialov. Prav tako se lahko gospodarska ali pomožna stavba umesti v
sekundarnem delu GE in se v prvi fazi gradi brez glavne stanovanjske stavbe.
Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE industrijske proizvodnje

1
industijska stavba

Na stavbni strukturi bivalnega značaja je dovoljeno le vzdrževanje. Povzročitelj hrupa oziroma
upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira
hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne
bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja
naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
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Dopustna je gradnja sekundarnega kubusa gasilskega doma z ravno streho ob javnem prostoru za
potrebe izvajanja dejavnosti, za katerega ne veljajo določbe 91. člena tega odloka glede oblikovanja
sekundarnih kubusov proti javnemu prostoru. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
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Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD 3349) ter v njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na
območju severno od potoka Sevnična je treba vzdolž železniške proge v čim večji meri ohranjati zeleni
pas. Objekti morajo imeti pritlični gabarit in členjene fasade, med njimi pa je treba načrtovati zasaditev.
Odlok o ZN industrijske cone Sevnice (Ur.l. RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16 in 17/16). V delu območja,
ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kavčičeva grobnica (EŠD 28419) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju območja kulturne dediščine
Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni. Za načrtovano širitev stavbnih zemljišč v
neposredni bližini zavarovanega območja arheološkega kulturnega spomenika, kjer je izkazan povečan
arheološki potencial območja, je za varstvo arheoloških ostalin potrebno upoštevati smernice
priporočilne narave. Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici
(Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69, Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76 in Uradnil list RS, št. 88/07)
(velja le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec
naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in
širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo
preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja
naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020 - velja za območje PNRP IP in sicer na območju
parc.št.: 553/3, 533/4, 534/3del, 534/6del, 533/16del, 533/36, 583/2, 534/1del, 534/2del, 533/6del,
533/1del, 533/60, 533/56del, 533/24del, 533/35, 533/58, 533/59. Del območja, ki sega v območje
poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Ur.l. RS, št. 27/10-UPB)

SE45

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o OPPN za poslovno – trgovski center ob Kvedrovi cesti (Ur.l. RS, št. 87/09, 106/09, 18/12).

SE46

pin
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odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur.l. RS. Št.: 48/87, 1/07). Del območja,
ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37.
člena tega odloka.

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 3346) oziroma celotnem območju
izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:
Izvorno jedro Sevnice) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo
življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje
okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
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Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-06: SS Ribnik)
Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki
je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in mnenje. Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le
vzdržuje. (OPPN 81-08: Staro jedro)
(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
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Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki
je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju
oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno
jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna
dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje.
Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice,
grmovje in gozd.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Ane v Šmarju (EŠD 3350) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kapela Božjega groba (EŠD 3360) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-10: Revitalizacija
novega centra pod gradom )
(1) dovoljena je izbira gradnje glavnih stavb na variantno opredeljenih GL;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi,
(2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo
merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE,
odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko
dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter
so od GL odmaknjene 4,0 m.
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na
podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene
gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS
1/16). Na zemljiščih parc. št. 153/1, 153/6, 154, 155, 158/2, 158/3, 161/3, 863/18, 863/19 (del), vse
k.o. Šmarje, navedeni PIN velja v skladu s pridobljenim soglasjem za načrtovanje znotraj DPA.
Preko območja se ohranja dostop do enote urejanja prostora SE134.vo. (OPPN 81-05: SS ŠmarjeRtiče)
Odlok o ZN šolskega in športnorekreacijskega centra (Ur.l. SRS, št. 20/75) Širitev gradnje na območje
arheološkega najdišča (Sevnica - Naselbina Dobrava EŠD 14752 ) pred izvedbo predhodnih arheoloških
raziskav ni sprejemljiva.
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1
hiša v vrsti

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice
zahodni del)
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Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Upravnik blokov mora skrbeti za
vzdrževanje javnega prostora.
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1
trško-mestna hiša

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice).
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Hiša Florjanska 1 (EŠD
18554), Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Hiša Glavni trg 14 (EŠD 18547),
Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Hiša Glavni trg 18 (EŠD 18544),
Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Hiša Glavni trg 24 (EŠD 18539), Hiša
Glavni trg 26 (EŠD 18537), Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Hiša Glavni trg 30 (EŠD 18520), Hiša Glavni
trg 32 (EŠD 18522), Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Hiša Glavni trg 40 (EŠD 18528), Hiša Glavni trg 42
(EŠD 18530), Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Hiša Glavni trg 46 (EŠD 18532), Hiša Glavni trg 41 (EŠD
18529), Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Hiša Glavni trg 37 (EŠD 18525), Hiša Glavni trg 35 (EŠD
18524), Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Hiša Glavni trg 31 (EŠD 18521), Hiša Glavni trg 29 (EŠD
18519), Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Znamenje Sv. Martina (EŠD 14755) ter za območje
kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica
– Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati
konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale
enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziorma celotnem območju
izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 8109:Izvorno jedro Sevnice).
Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziorma celotnem območju
izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 8109:Izvorno jedro Sevnice).
Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.
Na območju kulturne dediščine - Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni, zato
naj se ohranijo zelene površine. Kakršnikoli načrtovani posegi v območju arheološkega najdišča so
nesprejemljivi.
Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za
zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu
tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
(OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice)
Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na zemljiščih parc. št. 45 in 44/1, obe k.o.
Sevnica, je dopustna gradnja garaž in parkirišč pred gradnjo glavne stavbe pod pogojem, da gradnja
sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu
oblikovanju.

Pred posegom v območji kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) in Park gradu Sevnica
(EŠD 7887) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja
GE zelenih urbanih površin in
v vplivnem območju gradu zaradi varovanja vedut ni sprejemljiva. Možna je ureditev obstoječega
zelenega sistema – površine
športnega igrišča, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
za oddih, rekreacijo in šport 0
GE domačije v strnjenem
1 hiša na podeželju ali
vaškem okolju
trško- mestna hiša
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – parkovne
površine
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

obstoječa stavbna
struktura

Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja. Pred posegom v območje kulturne dediščine Park
gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grajska vrtnarija (EŠD
21688) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti
kulturne dediščine - Grad Sevnica (EŠD 645) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS.

hiša na podeželju

Horitonzalni gabariti stanovanjskih stavb naj bodo 13,0 X 9,0 m. Glede na konfiguracijo terena je
dovoljen višinski gabarit K+E1+M, pri čemer naj bo kubus K etaže v ravninskem delu v celoti vkopan.
Na dvokapni strehi z naklonom 38-40 stopinj so dovoljene frčade. Garaža je lahko del glavne stavbe ali
prosto stoječa. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE javne stavbe:
podtip GE modernistična
javne stavbe

SE105
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

SE107

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

SE109

p

GE prometne infrastrukture

/

Odlok o ZN industrijske cone Ines (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 35/06). Del območja, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega
odloka.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju
oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno
jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
trško-mestna hiša

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno
pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Glavni Trg2 (EŠD 18543), Hiša Florjanska 4 (EŠD
18553) in Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani
morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski
spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno
izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse
ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-13: Izvorno jedro
Sevnice vzhodni del)

SE114

SE115

tm

GE trško - mestne hiše

1
modernistična javna
stavba

Iz pritličja je dovoljeno bivanje.

Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07).

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna le v skladu s
smernicami ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Hiša
Kvedrova 1 (EŠD 18552) in Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550) je potrebno pridobiti kultornovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom v območje kulturne
dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine,
naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je
potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je
za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14:Izvorno
jedro Sevnice zahodni del)

GE trško - mestne hiše

1
trško-mestna hiša

jsm

GE
s posebnim režimom urejanja
GE javne stavbe:
podtip GE modernistična
javne stavbe

obstoječa stavbna
struktura
1
modernistična javna
stavba

SE120

p

GE prometne infrastrukture

/

SE121
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GE prometne infrastrukture

/

SE122

p

GE prometne infrastrukture

/

Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti
kulturne dediščine - Lutrovska klet(EŠD 13753) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Obstoječa stavbna struktura se lahko le vzdržuje. V njej se lahko ob obstoječih dejavnostih (terciarnih
in bivanju) umeščajo tudi nove storitvene dejavnosti. Nova stavbna struktura naj izhaja meril
predpisanega tipa EUP.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.

SE127

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o OPPN Za pozidavo območja med Kozjansko ulico in potjo na Zajčjo Goro v Šmarju (Ur.l. RS, št.
82/2012)

SE128

pin

GE varovanje meril veljavnih
prostorskih izvedbenih
načrtov

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in
Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 79/12–popr., 74/12).

SE131

pin

GE
varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica,
Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur.l. RS, št. 95/2014)

SE132

pin

GE
varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Ur.l. RS, št.
87/09 in 18/12)
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GE
varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE
javnega prostora,
podtip : GE javnega
parkirišča
GE modernistične
stanovanjske hiše
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/
/

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Pungerčičev vrt (EŠD 28137), Spomenik borcem NOB (EŠD
1342) in vplivnem območju le tega je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Odlok o UN Sevnica-Stari center (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 41/93, 40/95 in
103/11).
(OPPN 81-15: Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod)

Območje je namenjeno ureditvi počivališča za avtodome.
0
1 modernistična
stanovanjska hiša
/

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih gradbenih enot urejajo v skladu z
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
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GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
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izvedbe OPPN
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SN01
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SN05

od

SN13

od

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju

SN17

DPA

SN18

DPA

Svinjsko

2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju

Šentjur na Polju

SJ01

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
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Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Stržišče 14 (EŠD 29141) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave
terena z oceno plazljivosti. Zaradi erodibilnega in plazovitega terena je treba ohraniti čim več obstoječih
gozdnih sestojev. Dopustna zazidanost območja: FZ do največ 0,30. (OPPN 88-01: Terme Počivice)

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Domačija Svinjsko 9 (EŠD 29245) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Hiša Svinjsko 28 (EŠD 29244) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je
potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti
gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Pred
posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti
kulturne dediščine Kašča na domačiji Šentjur na Polju 7 (EŠD 28768) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. V
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654), Šentjursko Polje
(EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško
jedro je potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke
značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega
prostora.Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega
merila kulturne krajine Šentjurskega polja.

SJ02

vs

SJ03

zpk

SJ04

pjc

SJ05

pjo

GE domačije v strnjenem
1
vaškem okolju
hiša na podeželju
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
GE
posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip : GE cerkve
struktura
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
obstoječa stavbna
spomenikov in kapelic
struktura

jps

GE
javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

SJ07

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

SJ08

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

SJ11

jgd

GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

1
klasična javna stavba
ali trška hiša

SJ12

od

1
hiša na podeželju

SJ13

jzp

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

obstoječa stavbna
struktura

SJ14

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ15

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ16

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ17

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ18

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ19

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ20

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ21

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ06

SJ09

5089

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na
enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in
0 soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na
enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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SJ22

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ23

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ24

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ25

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ26

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ28

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD
220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec
domačije Šmarčna 7, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.

Šmarčna

SA01

kz

SA02

kz

GE kozolca

1
kozolec

SA03

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA04

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA05

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

SA06

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve
obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve
obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

obstoječa stavbna
struktura

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je
potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN se lahko
izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne območne enote
ZVKDS.(OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna)

SA08

SA09

pjc

ppn

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

SA10

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

SA11

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

SA12

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

SA14

zsr

SA15

ičn

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1
GE
infrastrukturnega objekta,
stavbe v skladu
podtip : GE čistilne naprave
z osnovnim namenom

SC03

od

GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju

SG11

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Škovec
Štajngrob

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Do
sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) lahko izvajajo
le posegi na obstoječih stavbah v sklopu pripadajočih GE v skladu z merili GE tipa s končnico.vs in s
kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem pristojne enote ZVKDS, (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja
Šmarčna). Obstoječ gasilski dom je dopustno tudi dozidati skladno z merili GE tipa s končnico .jgd ter
skladno z merili oblikovanja stavb klasična javna stavba (3.4.3.6.04). Pred posegi na območjih kulturne
dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je
potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659)
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani
ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne
vedute na naselje in kulturno krajino. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna
vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Polje Šmarčna -Kompolje. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje
(EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z
zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je
le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote
ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) se
lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem (OPPN 94-01: Revitalizacija
naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in
Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zidanica Štajngrob 8 (EŠD 29165) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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SG26

Tržišče

TZ04

gp

jsm

TZ11

jsk

TZ12

ppn

TZ13

pjc

TZ14

vo

TZ15

pjc

TZ16

zpk

TZ17

TZ18

jp

vs

TZ19

tm

TZ24

ppn

GE gospodarskega poslopja
GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe
GE
javne stavbe,
podtip : GE klasične javne
stavbe
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Št.

GE trško - mestne hiše
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

Stran

5091

1
gospodarsko poslopje

1
modernistična javna
stavba

Za zemljišče parc. št. 1746/2 in 1853, obe k.o. Tržišče, veljajo določbe strokovnih podlag št. DA15/2016.

1
javna klasična stavba
ali trško mestna hiša
/
obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju

GE
posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip : GE cerkve
struktura
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0
GE
javnega prostora,
podtip : GE središčnega
javnega prostora
0

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
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(OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče)
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2613) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova
in revitalizacija izvornega jedra Tržišča) (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
hiša na podeželju

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina
proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 7,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu
obvezno stikajo z glavno stavbo;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) pomožna stavba v sekundarnem delu GE je lahko široka do 8,0 m, z razmerjem širine : dolžini od
1:1 do 2:3, z eno etažo (priporočljiv višinski gabarit);
(7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tržišče - Cerkev Sv. Trojice (EŠD
2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.

1
trško-mestna hiša

Višina glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarit a E2+M, ki naj se poenoti v celotnem območju.
V primarnem delu GE je dovoljena gradnja pomožne stavbe, na čelni fasadi glavne stavbe, do širine 7,0
m. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tudi streha tipa ravna streha,
postavi se lahko na mejo med dvema GE.

/

(OPPN-100-05: Ayurveda Gune Center)
Poleg trške-mestne hiše je dovoljena gradnja kovinarsko strugarske delavnice, kot glavnega objekta.
Lahko se gradi samo delavnica brez trške mestne hiše. Tip objekta po klasifikaciji (CC-SI) 12510,
dovoljene so le avtomehanične, mizarske in podobne delavnice. Oblikovanje in velikost objekta se
prilagaja velikosti gradbene enote, tehnološkemu načrtu in pogojem soglasodajalcev. Višina objekta ne
sme presegati najvišjo stavbo v radiju 100,0 m. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

tm

GE trško - mestne hiše

1
trško-mestna hiša

TZ31

jsm

GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe

1
modernistična javna
stavba

(OPPN 100-02: GC Tržišče). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z
merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko
hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas
niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23.
člena tega odloka.

TZ33

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

GE modernistične
stanovanjske hiše

1 modernistična
stanovanjska hiša

(1) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter
odmaknjene od javnega prostora 6,00 m;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

1
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

TZ27

TZ34

hm

TZ35

od

TZ39

jzp

TZ42

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1 klasična javna stavba
ali paviljonska stavba

1 modernistična
stanovanjska hiša

(1) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter
odmaknjene od javnega prostora 6,00 m;
(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.
Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. Del območja, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega
odloka.
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Telče

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

TE01

pjc

TE05

jps

TE17

vs

GE javne stavbe, podtip: GE
poslovilne stavbe
GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

TE63

gs

GE gospodarske stavbe

TE69

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

TE70

jgd

GE javne stavbe, podtip: GE
gasilnega doma

TE73

gs

GE gospodarske stavbe

1
hiša na podeželju
1
klasična javna stavba
ali trška hiša
1
gospodarska stavba

TL22

vo

TL23

od

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju
2
hiši na podeželju

TL28

DPA

TR03

vo

TR04

od

TR22

Telčice

Trnovec

1 paviljonska stavba
1
hiša na podeželju
1
gospodarska stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
neposredni bližin dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. V cerkvi naj se morebitna
obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo
na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa,
sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 29656), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju je dopustna ureditev športnega
igrišča s pomožnim objektom za igrišče.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

2
hiši na podeželju

od

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Trnovec 7 (EŠD 27144) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TR40

z

GE zidanice

1 zidanica

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 39 (EŠD 28284) in Pajkova zidanica (EŠD
27146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TR47

z

TR49

vo

TR50

od

TR51

od

TR52

od

GE zidanice
GE domačije v
vaškem okolju
GE domačije v
prostoru
GE domačije v
prostoru
GE domačije v
prostoru

TR55

pjc

TR62

jgd

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE javne stavbe, podtip: GE
gasilnega doma

VK13

od

GE domačije v odprtem
prostoru

VK28

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju ali
trško mestna hiša

VB35

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

VB36

z

GE zidanice

1
zidanica

VB37

z

GE zidanice

1
zidanica

VB38

z

GE zidanice

1
zidanica

VB39

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe
domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje varovane kulturne dediščine.

VB63

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

VB69

jgd

VB71

vo

GE javne stavbe, podtip: GE
gasilskega doma
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
klasična javna stavba
ali trška hiša
1
hiša na podeželju

VB80

vo

VB81

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

VB85

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Vrhek

Vrh pri Boštanju

VB40

odprtem
odprtem
odprtem
odprtem

1 zidanica
1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju
obstoječa stavba
1
klasična javna stavba

Dopustna vrsta objekta je tudi vinotoč z degustacijskimi in nastanitvenimi prostori, katerega streho je
dopustno oblikovati kot ravno streho, pri čemer morajo biti vsi objekti v GE oblikovno skladni.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 32 (EŠD 29657) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
V EUP je varovana enota KD - vinski hram na domačiji Trnovec 42 (EŠD 241254). Pred posegi je
potrebno pridobiti soglasje pristojne služne ZVKD.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

Dejavnosti so dovoljenje tudi v prilični etaži glavne stavbe hiše na podeželju.

Na območju kulturne dediščine - Gomila Volčje Jame (EŠD 14757) posegi niso dopustni. Pred posegi na
enotah kulturne dediščine - Trbinčeva zidanica (EŠD 29161) in Trbinčev toplar (EŠD 29162) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnikoli načrtovani posegi v
zavarovanem območju gomile so nesprejemljivi.
Glavna stavba je lahko visoka do največ E2.
Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Mertlov toplar (EŠD 29164) in Strlekarjev toplar (EŠD
29163) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
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z

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE zidanice, podtip: GE
zidanice

1
hiša na podeželju
1
zidanica

odi

GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

2
hiši na podeželju

VB89

vo

VB90

VR07

Vranje

Št.

Stran
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Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Širitev gradnje v vplivnem območju ni možna.

VR10

od

GE domačije v odprtem
prostoru

VR12

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

VR13

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

VR14

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

VR16

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

VR17

od

GE domačije v odprtem
prostoru

2
hiši na podeželju

VR18

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

VR19

z

GE zidanice

1
zidanica

VR20

z

VR25

vo

GE zidanice
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
zidanica
1
hiša na podeželju

VR26

z

GE zidanice

1
zidanica

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva
zaradi varovanja vedut.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja ali širitev obstoječe
gradnje v vplivnem območju ni dopustna.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni
dopustna.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Vranje 26 (EŠD 28778) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni
dopustna.

obstoječa stavbna
struktura

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.

VR27

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

VR28

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
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Veliki Cirnik

od

GE kozolca
GE domačije v odprtem
prostoru

1
kozolec
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Majcnova domačija (EŠD 29240) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

jgd

GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

1
klasična javna stavba
ali trška hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono
listopadno zasaditvijo. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo
življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del pred začetkom del obvestijo ZRSVN, OE Celje.

VC01

kz

VC09

VC11

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

VC15

pjo

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

VC17

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Slopno znamenje (EŠD 9306) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Slopno znamenje se zaščiti in varuje na
avtentični lokaciji.

VC13

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za
vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za
vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

VC26

zpk

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0
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DPA

VC29

DPA

VC30

DPA

VC23

VC24

VC25

Zavratec

zdz

ZA35

jsg

GE
javne stavbe,
podtip : GE javne stavbe v
gozdu

ZU07

od

GE domačije v odprtem
prostoru

Žurkov Dol

ZU11

od

ZU23

vo

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

ZU39

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
modernistična
stanovanjska hiša

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

od

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

ZS35

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

ZS38

gs

GE gospodarske stavbe

1
hiša na podeželju
1
gospodarska stavba

zdz

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

ZU43

vs

ZS02

od

ZS28

Zabukovje nad Sevnico

ZS39

Na območju je dovoljena postavitev športne opreme- vadbišče za potrebe gasilce oziroma organizacija
lokalnih prireditev.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Gradnja v neposredni bližini
cerkve ni sprejemljiva.
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Rušnarjev mlin (EŠD 3204) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološko-geomehanske
raziskave terena z oceno plazljivosti. Na zemljiščih parc. št. 149/7 (zahodni nepozidan del), 148/2
(vzhodni nepozidan del) in 149/8, vse k.o. Žurkov Dol, zaradi območja sanacije plazu ni dopustna
gradnja stavb, zemljišča se nameni za urejanje prometnih površin, parkirišča.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Žurkov dol 7 (EŠD 29241) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Upoštevajo se določbe dodatnih strokovnih podlag za območje urejanja, ki nadomeščajo OPPN 113-01:
Sanacija območja razpršene gradnje Žurkov Dol (št. projekta: U1115-SPP_nadomOPPN_113-01).
(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,00 m +5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu v
razmerju 1:2;
(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,
(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.
Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9308)
in Kozolec na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9307 je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Zabukovje 53 (EŠD 7601) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni
vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem.

Območje, ki je prostorsko povezano s GE pokopališča, naj se glede na vlogo primerno hortikulturno
uredi. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna. Pred posegi na enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Uradni list Republike Slovenije

ZS40

pjc

ZS41

ppn

ZS43

vo

ZS44

ppn

ZM06

DPA

Zgornje Mladetiče
Žigrski Vrh

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

Št.

33 / 18. 5. 2018 /

Stran

5095

/

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se
prostorski koncept Cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE domačije do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili
GE tipa .tm. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)

1
hiša na podeželju

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) morajo biti podrejeni ohranjanju vloge
dediščine. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas
prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in
odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na
vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega.

/

Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vo. (OPPN 106-01:
Sanacija vasi Zabukovje)

obstoječa stavbna
struktura

Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj
se prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj
se prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru.
Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo
med gradnjo objekta in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne ceste je treba sanirati in prilagoditi
reliefnim značilnostim terena. Le ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi,
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih
ostrih ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se ne ustvarja v prostoru.

ZR18

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

ZR19

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

ZR36

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
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EUP zunaj območij stavbnih
zemljišč

Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja
vodnih virov na območju občine Sevnica.

GE vinogradniško območje

Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja
vodnih virov na območju občine Sevnica.

re

GE območje rekreacije

Na delu, ki posega na območje EPO 12100 Zasavsko hribovje in pNV 10072 Čanjski potok, je treba
upoštevati usmeritve, podane v nadaljevanju. Znotraj območja urejanja naj se po krčitvi gozda
vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem
vzpostavitve gozdnega roba. Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. Ohranja se osnovne reliefne značilnosti
površja, prehodi v okoliški teren naj bodo mehkih oblik. Ostanki odstranjene vegetacije (panji, korenine,
veje) se deponirajo na območju urejanja ter se jih uporabi za izvedbo zemeljskih del. Območja naj se
ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale prehod prostoživečih vrst. Spodbuja naj se ekstenzivno
kmetijstvo. Preprečuje naj se zaraščanje novih kmetijskih površin. Kmetijske površine se gnoji na
uveljavljen (obstoječ, tradicionalen) način, s hlevskim gnojem; ne uporablja se mineralnih gnojil in
gnojevke. Sestave biocenoze naj se ne spreminja z naseljevanjem tujerodnih rastlin in živali. Na
območju naj se ne postavlja trajnih, niti začasnih objektov. Ohranja se morfološke in hidrološke
lastnosti vodotokov ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije.

pz

GE lokacij grobišč (površine
za pokope živali)

ru

GE lokacij za odlaganje
ruševin v primeru naravnih in
drugih nesreč

EUP-KGV

KGV161
EUP-KGV-vi

KGV162,
KGV163

vi

EUP-KGV-re

KGV62

obstoječa stavbna
struktura

EUP-KGV-pz

KGV66,
KGV67

EUP-KGV-ru

KGV69,
KGV71

Za podobmočje KGV71.ru veljajo določila OPPN-107-1: Sanacija kamnoloma Zavratec, za podobmočje
KGV69.ru veljajo določila OPPN-32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo
gradbenih odpadkov Kaplja vas.

EUP-KGV-ek

KGV72,
KGV70,
KGV73,
KGV94

(KGV72.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II) Območje naj se sanira na
podlagi OPPN. Na površinah v vplivnem območju naravne vrednote naj se ne izvaja eksploatacije do
sprejetja OPPN. OPPN za zasnacijo se pripravi na podlagi smernic pristojne enote ZRSVN. Na območju
se zaradi vpliva in možnosti širitve pomembnega, bogatega rastišča podvrste velikonočnice, s sanacijo
vzpostavi kmetijsko zemljišče s humusno sestavo tal in ustreznimi pogoji za razvoj rastišča). Dela se
lahko izvedejo le pod pogoji in nadzorom pristojne enote ZRSVN.
(KGV73.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II) Nadaljnja širitev in
eksploatacija se lahko izvajata le na podlagi sprejetega OPPN za širitev ob predhodni sanaciji
degradiranega dela. Degradirano območje naj se sanira na podlagi OPPN. Po končani eksploataciji se s
sanacijo vzpostavi kmetijsko zemljišče.

ek

GE površin nadzemnega
pridobivalnega prostora

Za podobmočje KGV70.ek veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II.
Za območje KGV94.ek veljajo določila OPPN-106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh
II.
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Pravilnik o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam in mladim
investitorjem za gradnjo individualnih
stanovanjskih stavb v Občini Sevnica

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),
23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14 in 27/18) ter
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 in
17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. izredni seji dne
9. 5. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju komunalnega prispevka
mladim družinam in mladim investitorjem
za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb
v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb
v Občini Sevnica.
2. člen
(1) Investitorju, ki je zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka za gradnjo individualne stanovanjske stavbe in ima
mlado družino ali je mladi investitor, ter si z gradnjo rešuje svoj
stanovanjski problem, se subvencionira komunalni prispevek v
skladu s tem pravilnikom.
(2) Za mlado družino se šteje življenjska skupnost enega
ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri
čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe
o komunalnem prispevku.
(3) Mladi investitor je investitor, ki še ni dopolnil 35 let.
(4) Posamezen investitor je upravičen do subvencije
samo enkrat.
3. člen
(1) Namen dodeljevanja subvencije je spodbujanje mladih
družin in mladih investitorjev pri gradnji individualnih stanovanjskih stavb na območju Občine Sevnica.
(2) Gradnja individualne stanovanjske stavbe je izvedba
gradbenih in drugih del in pomeni v tem pravilniku gradnjo
novega objekta ali rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo obstoječega objekta ter nadomestno gradnjo z odstranitvijo obstoječega objekta.
(3) Občina Sevnica ne subvencionira gradenj večstanovanjskih stavb.
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– da je pridobil dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske stavbe.
(2) Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka se ugotavlja glede na čas izdaje odločbe o odmeri
komunalnega prispevka.
6. člen
(1) Subvencija se dodeljuje na podlagi popolne vloge
investitorja kot upravičenca.
(2) Vlogo lahko investitor poda v času od izdaje gradbenega dovoljenja ter vse do izteka 60-dnevnega roka po
dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Vlogi za pridobitev subvencije mora biti priloženo:
– veljavno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno
dovoljenje za individualni stanovanjski objekt;
– dokazila o poravnanih stroških komunalnega prispevka (fotokopija plačanega računa, bančni izpis o izvedenem
plačilu);
– izjava upravičenca, da izpolnjuje pogoj mlade družine, s
potrebnimi dokazili iz izpisov iz matičnih evidenc.
7. člen
O vlogi, ki se vloži na Občino Sevnica, bo odločeno v
roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom. Zoper sklep
je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži
pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh
od prejema.
8. člen
(1) Upravičencu se sofinancira 50 % vrednosti plačanega
komunalnega prispevka za gradnjo individualne stanovanjske
stavbe.
(2) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun
upravičenca v roku 30 dni po dokončnosti oziroma pravnomočnosti sklepa.
9. člen
Postopki, ki so začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se končajo v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14,
70/14 in 28/17).
10. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim
družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14, 70/14 in 28/17).
Št. 007-0012/2018
Sevnica, dne 10. maja 2018
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

4. člen
Sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka
za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb se zagotavljajo v
določeni višini iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski
svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
5. člen
(1) Upravičenec mora za pridobitev subvencije iz tega
pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je investitor individualne stanovanjske stavbe na
območju Občine Sevnica;
– da izpolnjuje pogoj mlade družine ali mladega investitorja, skladno z 2. členom tega pravilnika;
– da je plačal celoten znesek z odločbo odmerjenega
komunalnega prispevka oziroma se to preveri pri pristojnem
organu;

SLOVENJ GRADEC
1609.

Zaključni račun proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2017

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 38. redni seji dne 24. 4. 2018 sprejel
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Št.

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2017.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 2017:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO NAZIV KONTA
1

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741

40
400
401
402
403
409
41
410

2
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
PREJETE DONACIJE (730)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINAN.
INSTITUC.
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOC. VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
SUBVENCIJE

v EUR
REALIZACIJA
2017
3
16.060.534,99
13.956.627,53
11.468.240,58
9.163.996,00
2.011.906,67
292.337,91
0,00
2.488.386,95
1.746.550,41
6.635,40
23.480,06
11.889,24
699.831,84
1.280.387,11
142.362,44
1.138.024,67
1.000,00
1.000,00
822.520,35
796.230,23
26.290,12
16.419.958,22
5.276.897,66
1.456.130,04
223.830,41
3.465.652,77
68.284,44
63.000,00
6.427.392,97
57.031,30
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411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM,
GOSPODINJSTVOM
3.138.419,78
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZ. IN USTANOVAM
545.094,58
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
2.685.347,31
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
1.500,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.550.911,65
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4.550.911,65
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
164.755,94
431
INVEST. TRANSF. PRAVNIM
IN FIZ. OS., KI NISO PRORAČ.
UPOR.
104.376,44
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
60.379,50
III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
(I.–II.)
–359.423,23
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
10.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
10.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
10.000,00
C RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
682.002,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
682.002,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
682.005,71
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
682.005,71
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–349.426,94
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
–3,71
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
359.423,23
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA
1.682.257,96
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so
sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2018
Slovenj Gradec, dne 25. aprila 2018
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
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Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona
o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS,
št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
US in 32/16) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 38. redni seji dne 24. aprila 2018
sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj
Gradec
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec (v
nadaljevanju: mestna občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– tržno pogrebno dejavnost;
– 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;
– pokop zunaj pokopališča in soglasje pristojnega občinskega organa;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– posege v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– način določitve cenika 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;
– nadzor nad izvajanjem tega odloka;
– določitev denarnih kazni za prekrške;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov;
– prehodne in končne določbe.
(2) Prekop umrlih določa zakon.
3. člen
(1) Odlok se uporablja za naslednja pokopališča na območju mestne občine:
– pokopališče Stari trg,
– pokopališče Šmartno pri Slovenj Gradcu,
– pokopališče Pameče,
– pokopališče Podgorje pri Slovenj Gradcu,
– pokopališče Šmiklavž,
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– pokopališče Sele in
– pokopališče Razbor.
(2) Vsa pokopališča imajo svojo mrliško vežico.
4. člen
(pogrebna in pokopališka dejavnost)
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba,
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in
izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom ter na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti in je pridobila dovoljenje za
opravljanje pogrebne dejavnosti.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč in je v pristojnosti občine.
5. člen
(upravljanje pokopališč)
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi
na območju pokopališč.
(2) Urejanje pokopališč obsega
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav,
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega
moštva.
(3) Upravljavec pokopališč je oseba javnega prava, ki
jo za upravljavca določi župan s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in
lokalnih skupnosti.
(4) Upravljavec pokopališč mora voditi naslednje evidence:
– trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani
na pokopališču;
– trajno evidenco grobov – kataster in
– evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(5) Upravljavec pokopališč mora za vsako pokopališče
imeti izdelan tudi načrt razdelitve (zvrsti grobov) na pokopališke
oddelke.
(6) Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen
prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah,
v vojni in izrednih razmerah.
6. 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.
7. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz četrtega člena tega odloka, ki niso posebej
urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski
predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. POGREBNA DEJAVNOST
2.1. 24-urna dežurna služba
8. člen
(24-urna dežurna služba)
(1) V mestni občini se 24-urna dežurna služba izvaja kot
obvezna občinska gospodarska javna služba.
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(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.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati
zakonske obveze in ravnati v skladu s pokopališkim redom in
drugimi predpisi mestne občine ter zagotavljati stalno pripravljenost in odzivnost pri njem zaposlenih delavcev izven polnega
delovnega časa v obliki stalne pripravljenosti delavcev na domu.
(4) Ceno storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe
predlaga izvajalec javne službe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, potrdi pa jo
pristojni občinski organ.
(5) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju mestne
občine je Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.
2.2. Tržna pogrebna dejavnost
9. člen
(1) Izvajalec tržne pogrebne dejavnosti na pokopališčih v
mestni občini je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon
in podzakonski predpisi in je pridobila dovoljenje za opravljanje
pogrebne dejavnosti. Izvajalec mora pri izvajanju pogrebne dejavnosti spoštovati zakon, pokopališki red, zagotavljati pieteto
ter upoštevati zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega
naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Plačnik storitev na pokopališču je naročnik pogreba ali
izvajalec pogrebne dejavnosti. Cene najema mrliške vežice in
uporabe ostale pokopališke infrastrukture za pogrebno slovesnost na predlog upravljavca pokopališča določi župan mestne
občine, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
10. 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 s pokojnikovo
voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebna slovesnost
se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih
družinskih članov le-to odklanja. Če pokojnik ni izrazil svoje
volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem
naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način,
ki ni v nasprotju z moralo.
(4) Pogrebna slovesnost se začne z dvigom pokojnikove
krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza. Pogrebni
sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih
simbolov in praporov, nato nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s spremstvom, razen v
primerih iz sedmega in osmega odstavka člena tega odloka.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev. Govorniki pri pogrebu so
dolžni upoštevati pieteto do pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti. Če sodeluje v
pogrebni slovesnosti godba ali pevski zbor, pred pričetkom
pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko, sledijo
poslovilni govori ter verski obred, če je navzoč predstavnik
verske skupnosti. Ko pride pogrebni sprevod do groba, se
krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo
svojci, nosilci zastav, praporov, odlikovanj in vencev, govorniki,
predstavnik verske skupnosti, če je navzoč in drugi udeleženci

Št.

33 / 18. 5. 2018 /

Stran

5099

pogrebne slovesnosti. Pri odprtem grobu sledijo poslovilni govori, pozdrav z zastavami in prapori, nastop godbe in pevcev.
V primeru, da je navzoč predstavnik verske skupnosti, ta opravi
svoj del svečanosti pred ostalimi govorniki. Udeleženci pogreba
se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
(6) Če sodeluje pri pogrebnih svečanostih tudi častna
enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno
salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je za varnost občanov odgovoren poveljnik enote oziroma starešina LD.
(7) Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za
notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor
tudi za organizacijo ter potek vojaških pogrebov, veljajo njihova
pravila. Pogreb z vojaškimi častmi se izvede pod pogoji in na
način, kot to določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije.
Pogreb z vojaškimi častmi se ne izvede, če je pokojnik tako
željo izrazil v oporoki oziroma če tako želijo njegovi bližnji sorodniki. V tem primeru se lahko vojaške osebe udeležijo pogreba
kot občani. Če pripadnik ali ožji sorodniki umrlega izrazijo željo
za verskim pogrebom, verski obred praviloma opravi vojaški
duhovnik oziroma duhovnik ustrezne veroizpovedi. Pogrebi
vojaških oseb z vojaškimi častmi se v času povišane pripravljenosti, v izrednem ali vojnem stanju opravijo prilagojeno
nastalim razmeram in situaciji.
(8) Pogrebne svečanosti ob smrti članov organizacij, društev, zvez, potekajo po krajevnih navadah in predpisih organizacij, društev, zvez, sporazumno z naročnikom pogreba in člani
pokojnikove družine ter v skladu s tem odlokom.
3. POGREB
11. člen
(osnovni obseg pogreba)
(1) Osnovni obseg pogreba obsega:
– prijavo pokopa;
– pripravo pokojnika;
– minimalno pogrebno slovesnost in
– pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Za osnovni pogreb se zagotovi: žara oziroma krsta
ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajoča oprema za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika,
priprava pokojnika, priprava grobne jame ustreznih dimenzij
z zasutjem, pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost. Osnovni pogreb se zagotovi v skladu s standardi in
normativi za osnovni pogreb, določenih s strani Gospodarske
zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v
soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.
(3) Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine
posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči
pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne
socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.
3.1 Prijava pokopa
12. člen
(prijava pokopa)
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) 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.
3.2 Priprava pokojnika
13. 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.
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5. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK MESTNA OBČINA

14. člen

18. člen

(minimalna pogrebna slovesnost)

(način pokopa, če je plačnik mestna občina)

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno
pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz
mrliške vežice do mesta pokopa.

Če je plačnik pokopa mestna občina, se opravi pokop
z žaro ali raztrosom pepela, v skladu z drugim odstavkom
11. člena tega odloka.

3.4 Pokop
15. 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) Če pokojni ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba,
ki je stalno živela z njim. Pri tem imajo prednost zakonec ali
izvenzakonski partner, polnoletni otroci in posvojenci, starši
umrlega in drugi svojci, ki so stalno živeli z umrlim oziroma
najbližji sorodnik umrlega. Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa pokojnika s stalnim prebivališčem v mestni občini, pristojni
občinski upravni organ.
(3) Pokop se opravi na enem od pokopališč v občini.

6. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
19. člen
(pokop zunaj pokopališča)
(1) V mestni občini pokop s krsto zunaj pokopališča ni
dovoljen.
(2) Raztros pepela zunaj urejenega prostora na pokopališču je dovoljen s soglasjem pristojnega občinskega organa.
Vlogi za raztros pepela je potrebno priložiti: mrliški list, potrdilo
o upepelitvi, dovoljenje lastnika oziroma lastnikov zemljišča,
kjer se želi raztros opraviti ter navedbo lokacije za raztros
(številko parcele).
(3) Pri raztrosu pepela zunaj urejenega prostora na pokopališču je obvezno prisotna uradna oseba upravljavca pokopališč v mestni občini.
7. MRLIŠKE VEŽICE

4. NAČIN IN ČAS POKOPA
16. člen
(način pokopa)
(1) Na območju mestne 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 ali položijo v žarni zid;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem
prostoru na pokopališču;
– anonimni pokop;
– raztros pepela izven pokopališča;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Raztros pepela in anonimni pokop se lahko opravi
samo na pokopališču Stari trg.
(3) Na željo pokojnega ali svojcev se pogreb lahko opravi
v družinskem krogu.
(4) Na željo pokojnega se lahko opravi anonimni pokop.
Anonimni pokop brez označbe imena in priimka se lahko opravi
s pokopom krste ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela
na posebej za to določenem prostoru pokopališča.
(5) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.
17. člen
(čas pokopa)
(1) Pokop na pokopališčih v mestni občini se lahko
opravi vsak dan, razen ob dela prostih dneh (nedeljah in
praznikih) med 9. in 17. uro, oziroma tako, da je zaključen
ob dnevni svetlobi. V dela prostih dneh so pokopi možni le po
predhodnem dogovoru med naročnikom pogreba, upravljavcem pokopališča in ostalimi sodelujočimi izvajalci pogrebne
svečanosti.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in
naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

20. člen
(mrliške vežice)
(1) Na vseh pokopališčih v mestni občini so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna. V kolikor je mrliška vežica
zasedena, se lahko naročnik pogreba in upravljavec pokopališča dogovorita za polaganje pokojnika na mrliški oder v drugo
mrliško vežico na območju občine.
(2) Mrliške vežice iz prvega odstavka tega člena so praviloma odprte vsak dan med 9. in 21. uro.
8. PRVA UREDITEV GROBA
21. člen
(prva ureditev groba)
(1) Prvo ureditev groba s storitvami grobarjev izvede
upravljavec pokopališča.
(2) Prva ureditev groba zajema:
– izkop grobne jame,
– zasutje grobne jame in začasna primerna ureditev tako,
da se ne poškodujejo sosednji grobovi ter poti med grobovi,
– odvoz odvečne zemlje ter odstranitev vencev in posušenega cvetja z groba ter ureditev gomile v roku 15 dni od
pogreba.
(3) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik.
9. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
22. člen
(obveznosti upravljavca pokopališča)
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir
na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte (skupne glavne poti, zelenice, drevesa, grmovnice,
žive meje, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno
službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna
dela);
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb;
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– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem
pogrebne dejavnosti;
– zagotavlja storitve grobarjev (prvo ureditev groba, prekop posmrtnih ostankov);
– zagotavlja storitve pokopališko pogrebnega moštva
(prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma
upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z
raztrosom pepela);
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča
z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.
(2) Upravljavec pokopališča izvaja tudi naslednje naloge:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu);
– zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in vencev;
– zagotavlja ogrevanje mrliških vežic v zimskem času;
– nudi malo kuhinjo;
– zagotavlja čiščenje snega na poti od vežice do groba
pokojnika;
– zagotavlja ozvočenja govornika;
– zagotavlja zbiranje in oddajo odpadkov s pokopališč
skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter
storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva
upravljavec pokopališča zaračunava naročnikom oziroma izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot je to določeno
s tem odlokom.
23. 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;
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in
objektov na območju pokopališča;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v
pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in
objekte na območju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo
človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– postavljanje, popravilo in odstranjevanje spomenikov in
drugih nagrobnih obeležij brez soglasja upravljavca;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen izjemoma in v
upravičenih primerih na podlagi dovoljenja upravljavca, uporabe primernega prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcev rednega vzdrževanja, izvajalcev obnovitvenih
in kamnoseških del, zaradi izvajanja del za najemnika groba,
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca;
– uporabljati območje pokopališča za druge namene, kot
za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona pokojnim oziroma zaradi
vzdrževanja groba.
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10. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
24. člen
(oddaja grobov v najem)
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na
podlagi najemne pogodbe, sklenjene v pisni obliki, v skladu s
tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela 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.
(5) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem,
lahko najemnik dobi v najem samo en grobni prostor.
25. člen
(obveznosti najemnikov grobov)
Najemnik groba ima zlasti naslednje obveznosti:
– skleniti najemno pogodbo za grob,
– urejati notranji obod groba skladno s tem odlokom in
drugimi področnimi predpisi, pri čemer zasaditev ne sme posegati na sosednji grob in preseči višine 1,5 metra,
– postaviti in odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju
z upravljavcem pokopališča oziroma spremeniti arhitektonsko
zasnovo groba samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča
in tem odlokom,
– vzdrževati grob in vmesne prostore med grobovi, spoštovati pokopališki red in najemno pogodbo,
– plačevati grobnino,
– sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova
v roku 8 dni od spremembe,
– odlagati odpadke v za to določene posode za odpadke,
– da betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi
s postavitvijo ali odstranitvijo spomenikov odstrani na način,
predviden z veljavno zakonodajo in skrbi za to, da ne poškoduje sosednjega groba.
26. člen
(grobnina)
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
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. Stroški grobnine vključujejo stroške vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, vzdrževanja
in urejanja pokopališča (glavnih poti, zelenic, grmičevja …),
odvoza odpadkov, stroške oddaje grobov v najem in stroške
vodenja evidenc.
(2) Na predlog upravljavca pokopališča višino grobnine
s sklepom določi župan, po predhodnem soglasju občinskega
sveta.
(3) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do 20. aprila
v tekočem letu. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v
sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(4) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega
leta, a največ za deset let.
27. člen
Za grob, ki se nahaja ob pokopališkem zidu in katerega
grobna znamenja se nahajajo neposredno na zidu, je najemnik
dolžan nositi stroške vzdrževanja in morebitne investicijske
obnove dela zidu, ki služi grobu oziroma grobnim znamenjem.
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28. člen
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob)
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba
Vrsta groba

Faktor grobnine

enojni grob

1

otroški grob

0,8

žarni grob

0,8

dvojni grob

1,3

grobnica

2,4

prostor anonimnih pokopov

0,5

prostor raztrosa

0,3

otroški grob na spominskem otroškem
parku

0,3

29. člen
(pogodba o najemu groba)
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
– ostale pravice in obveznosti najemodajalca in najemnika
skladno z določili tega odloka in veljavno zakonodajo.
(2) Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je
poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(3) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do
najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do
najema groba.
(4) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno
pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne
smejo ovirati prenosa.
(5) Oddajanje grobov v podnajem ni dovoljeno.
30. člen
(prenehanje pogodbe o najemu groba)

(3) Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi
volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati
grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo. Če
najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do
konca poteka mirovalne dobe.
31. 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 in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od
dneva, ko se je seznanil s predvidenimi deli, razen v primerih,
ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(4) Novi nagrobniki so lahko visoki največ 1,20 m skupaj
s podstavkom. Na nagrobnikih so lahko označena imena in
priimki ter drugi osebni podatki pokopanih oseb. Na nagrobnikih so lahko tudi znaki, napisi, slike in simboli, ki so po zakonu
dovoljeni in ki ne žalijo moralnega čuta in dostojanstva ljudi.
11. GROBOVI
32. člen
(zvrsti grobov)
Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov
in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni
grobovi in grobnice;
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
Gradnja novih grobnic ni dovoljena.
33. člen
(enojni grobovi)
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare.
Enojni grobovi so talni ali zidni.

(1) Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v
naslednjih z zakonom določenih primerih:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po
predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim
redom in določbami najemne pogodbe, kljub predhodnemu
opozorilu,
– če najemnik groba, ki je zapuščen več kot leto dni, kljub
pozivu upravljavca v določenem roku groba ne uredi,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

34. člen
(dvojni grobovi)
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene
krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se
lahko poleg krst pokopavajo tudi žare.

Šteje se, da grob ni primerno vzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma videz groba kvari
estetski videz pokopališča.
(2) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do
konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje
in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema v roku 30 dni od prenehanja veljavnosti najemne
pogodbe na lastne stroške odstraniti vso nagrobno obeležje,
v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec
pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna
dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v
izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine in se oddajo v najem skupaj z grobom.

36. člen
(grobnice)
Grobnice imajo v celoti obzidani 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. Novih grobnic ni dovoljeno graditi.

35. člen
(otroški grobovi)
Otroški grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.

37. člen
(žarni grobovi)
(1) Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se
pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
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38. člen
(grobišča, kostnice, skupna grobišča)
(1) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za
skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v
vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(3) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali
zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč
je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
39. člen
(prostor za vojno grobišče)
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu
pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
40. člen
(prostor za anonimni pokop)
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe
in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar. Podatke o
pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen
skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
41. člen
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– za otroški grob širina do 1,20 m, dolžina od 1.20 m
do 2,40 m; razen groba na spominskem otroškem parku na
pokopališču Stari trg, kjer je širina 0,6 m, dolžina 0,70 m in
globina 0,80 m;
– globina prvega pokopa najmanj 1,80 m;
– za žarni grob dolžina do 1,20 m, širina do 1,00 m in
globina 0,50 m.
13. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH
OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE
INFRASTRUKTURE
45. člen
(cenik)
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav
ter druge pokopališke infrastrukture, grobnine, storitve grobarja
in pogrebnega moštva in storitve prve ureditve groba na podlagi predloga upravljavca sprejme s sklepom župan.
14. POGREBNA PRISTOJBINA
46. člen
Pristojni organ mestne občine lahko(na predlog upravljavca pokopališč določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba
na posameznem pokopališču., katero zaračuna upravljavec
pokopališča izvajalcu pogreba.

(prostor za raztros pepela)
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku
pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen
pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnih nagrobnikih. Na prostoru za raztros pepela
je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih
predmetov ali hoditi po tem prostoru.
42. člen

15. NADZOR
47. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne občinske inšpekcijske službe.

(prekop)

16. PREKRŠKI

(1) Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb,
ki imajo za to upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in
prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem soglasju najemnika groba.
Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
(2) Prekop se izvede na način, določen z veljavno zakonodajo.

48. člen

43. člen

(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik,
ki krši določila 23. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami 31. člena.
(2) Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe,
kadar ravna v nasprotju z določbami 23. ali 31. člena.

(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 je deset let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti
zemljišča, na katerem je pokopališče.
(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 prvi odstavek tega člena ne velja.
12. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
44. člen
(okvirni tehnični normativi za grobove)
Mere grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob širina do 1,20 m, dolžina do 2,40 m;
– za dvojni grob (družinski) širina do 2,20 m, dolžina do
2,40 m;

17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja,
ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na
obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
50. člen
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav
ter druge pokopališke infrastrukture, višino grobnine, storitve
grobarja in pogrebnega moštva in storitve prve ureditve groba
na podlagi predloga upravljavca sprejme s sklepom župan, v
roku 60 dni po določitvi upravljavca pokopališča.
51. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške
vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo najkasneje v roku
dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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52. člen
(1) Upravljavec pokopališča je dolžan prevzeti vsa dela
v zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanja pokopališč z upravljanjem v roku do 30 dni po objavi
tega odloka.
(2) Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi metodologije za oblikovanje cen predložiti pristojnemu
organu mestne občine v sprejem cenik storitev javne službe.
Do sprejema cenika velja predloženi cenik upravljavca.
53. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni
list RS, št. 101/04).
(2) Akti, izdani na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 101/04)
se morajo uskladiti z novim odlokom najkasneje v roku šestih
mesecev po njegovi uveljavitvi.
54. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018
Slovenj Gradec, dne 25. aprila 2018
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
1611.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta stanovanjske
zazidave Gaber

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
stanovanjske zazidave Gaber
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN
Na podlagi pobude lastnika nepremičnin parc. št. 675/1
in 675/2 obe v k.o. Zgornja Bistrica, se za ureditveno območje stanovanjske zazidave Gaber začne postopek priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem
besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja nepozidana stavbna zemljišča na območju Zgornje Bistrice. V neposredni bližini so individualni stanovanjski objekti. V skladu s prostorskimi planskimi akti občine je opredeljeno kot območje, kjer je dovoljena
gradnja individualnih stanovanjskih objektov, za območje je
predvidena izdelava OPPN.
Investitor, ki je hkrati tudi lastnik zemljišč na obravnavanem območju, je na Občino Slovenska Bistrica podal pobudo
za začetek postopka izdelave OPPN, ki predvideva gradnjo
devetih enostanovanjskih hiš in ureditev potrebne infrastrukture
na obravnavanem območju.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Gaber bo predstavljal pravno podlago
za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravno
podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno
gradnjo.
Razlogi za pripravo OPPN so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
– izgradnja enostanovanjskih objektov,
– celovita ureditev dostopov in prostih površin,
– izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje
vezanih ureditev.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je dolgoročni plan
– prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje
1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94,
41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Okvirno ureditveno območje OPPN, na katerem je načrtovana stanovanjska zazidava, vključuje parcelni številki 675/1
in 675/2 obe v k.o. Zgornja Bistrica.
Velikost območja je približno 0,92 ha.
Ureditveno območje OPPN se dokončno določi v dopolnjenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi pogoji, ki
se nanašajo na gradnjo oziroma ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture, na priključevanje območja na javno
infrastrukturo ter na druge njegove navezave na širše območje.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag
ter ob upoštevanju pobudnikovih programskih izhodišč.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag pobudnik zagotovi
geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem
načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki v formatih in na
način, ki omogoča neposredni vnos v digitalni prostorski informacijski sistem občine.

Uradni list Republike Slovenije
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5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
izdelava osnutka OPPN
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (NUP)
in odločbe o potrebnosti CPVO po 40. členu Zakona
o varstvu okolja
analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in
CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave
posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega
poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po
42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega
poročila – v kolikor bo izdelava potrebna
javna obravnava
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnave
sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu
v prvi obravnavi
izdelava predloga OPPN
pridobitev mnenj NUP na predlog OPPN
pridobitev odločbe/soglasja po 46. členu ZVO
uskladitev predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu
sprejem usklajenega predloga OPPN in objava OPPN v
uradnem glasilu

60 dni po sprejemu sklepa župana o začetku priprave
prostorskega akta
30 dni
60 dni
45 dni; se izvede v primeru, da bo potrebno izvesti postopek
CPVO
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni
v času javne razgrnitve
30 dni od opredelitve načrtovalca
na prvi seji občinskega sveta po javni razgrnitvi
20 dni po prvi obravnavi na občinskem svetu
30 dni
60 dni; se izvede v primeru, da bo potrebno izvesti postopek
CPVO
po prejemu mnenj NUP in odločbe po 46. členu ZVO
po sprejemu akta na občinskem svetu

6. člen

7. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN

V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
c. 20/II, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku
priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi
tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor
za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000
Ljubljana.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik
– pripravljavec: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.

Izdelavo geodetskega načrta, 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) in celotno izdelavo OPPN
bo financiral pobudnik OPPN, Gaber Igor, Rimska ploščad 16,
2250 Ptuj.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2018-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 26. aprila 2018
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

SLOVENSKE KONJICE
1612.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Slovenske Konjice št. 2

Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom 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 28. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je
župan Občine Slovenske Konjice dne 7. 5. 2018 sprejel
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SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Slovenske Konjice št. 2
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2
Za območje Občine Slovenske Konjice je sprejet Odlok
o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 70/16) – v nadalj. OPN SK.
Občina Slovenske Konjice je prejela pobudo za širitev
gospodarske cone v naselju Draža vas na območju Občine
Slovenske Konjice s strani podjetja Ferdinand Marguč s.p.
TEKOMA Marguč, Draža vas 82, 3215 Loče, in sicer na območju severno ob obstoječih proizvodnih objektih.
Območje širitve gospodarske cone:
– se nahaja severno ob izkoriščenih stavbnih zemljiščih
za proizvodne dejavnosti z oznako podrobne namenske rabe
prostora IG v vzhodnem delu naselja Draža vas 1,
– ima obliko pravokotnika in meri v dolžino v smeri vzhod–
zahod cca 175 m in v smeri sever–jug v povprečju cca 70 m,
– je oddaljeno od najbližjih stanovanjskih objektov v naselju Draža vas najmanj 85 m.
2. Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske
Konjice št. 2 (v nadalj.: SD OPN SK2)
Pravna podlaga za pripravo SD OPN SK2 je:
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni
list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS,
št. 50/08),
– OPN SK.

Vrsta načrta/aktivnost
sprejem sklepa o pripravi SD OPN SK2
izdelava prikaza stanja prostora SD OPN SK2
strokovne podlage za umestitev v prostor načrtovane
prostorske ureditve z vidika razvoja poselitve v naselju
Draža vas v okviru SD OPN SK2
izdelava osnutka SD OPN SK2 za pridobitev prvih mnenj
izdelava posebnih PIP za umeščanje objektov v prostor
v novi EUP
pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO
izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN SK2 za javno
razgrnitev
javna razgrnitev (JR) SD OPN SK2 z javno obravnavo
priprava stališč do pripomb z JR
izdelava predloga SD OPN SK2 za druga mnenja
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja
prostora
izdelava usklajenega predloga SD OPN SK2 za obravnavo
in sprejem na OS
sprejem SD OPN SK2 na občinskem svetu, objava
in uveljavitev
izdelava končnega dokumenta SD OPN SK2

3. Območje, predmet in vrsta postopka SD OPN SK2
SD OPN SK2 se izdela za območje širitve gospodarske
cone Tekoma (list št. 13 (H2647), in sicer za območja zemljišč
s parc. št.: 205/1, 206/1, 209/3, 209/1, 210/1, 213/1, 215/1,
218/1, 1352, vse k.o. Žiče (1113), pri čemer se za območje
opredeli posebno enoto urejanja prostora (v nadalj.: EUP) ter
posebne prostorske izvedbene pogoje za navedeno EUP.
Postopek priprave in sprejema SD OPN SK2 se izvede
v skladu s 53. členom ZPNačrt po rednem postopku priprave
občinskega prostorskega načrta v skladu z ZPnačrt in po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v
nadalj.: ZUreP-2 dne 1. 6. 2018 se postopek nadaljuje v skladu
z določili ZUreP-2.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev SD OPN SK2
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili
ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti
in dokumenti:
– geodetski podatki (npr. geodetski posnetek, DOF),
– prikaz stanja prostora,
– strokovne rešitve načrtovanih prostorih ureditev (idejna
zasnova načrtovanih novih objektov),
– strokovne podlage za umestitev načrtovane prostorske
ureditve v prostor z vidika razvoja poselitve v naselju Draža
vas.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPN SK2 izkazala
potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag (npr.: izdelava
dopolnitev hidrološko-hidravlične študije za vodotok Dravinja,
geomehansko geološko poročilo, okoljsko poročilo, strokovne
podlage s področja varovanja pred hrupom itd.), se bodo te
pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih
področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora
za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo SD OPN SK2
Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno
pripravo SD OPN SK2:

Rok izdelave

30 dni od prejema vhodnih podatkov

Okvirni termin
maj 2018
junij 2018
junij 2018

30 dni od prejšnje faze

junij–julij 2018

v času izdelave osnutka

junij–julij 2018

8+30 dni (odločba o CPVO 60 dni)

julij–avgust 2018

30 dni od prejetih prvih mnenj

september 2018

30 dni
15 dni od končane JR
20 dni od sprejema stališč

oktober 2018
oktober/november 2018
november/december 2018

8+30 dni

januar 2019

15 dni od prejetih mnenj

februar 2019
marec 2019

15 dni od sprejema na OS

V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki
ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja prvih mnenj naprej). Prav tako se lahko roki dodatno podaljšajo, v kolikor bo
potrebna dopolnitev hidrološko-hidravlične študije za vodotok
Dravinja in njena potrditev s strani pristojnega nosilca urejanja
prostora, saj širitev stavbnih zemljišč v okviru SD OPN SK2
posega v poplavno ogroženo območje.

marec 2019
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6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi SD OPN SK2
V postopku priprave SD OPN SK2 sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana,
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za
okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c,
Ljubljana,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo
narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
– za področje cestnega prometa in železniškega prometa
in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana
ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje,
– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet,
Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Kotnikova 28, Ljubljana,
– za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve
in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– za področje prenosa električne energije: ELES – Elektro
Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Za področje prenosnih plinovodov: Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Maribor d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Javno
komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3,
3210 Slovenske Konjice,
– za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave prostor-
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skega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od
navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal
prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev oziroma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD
OPN SK2
Sredstva za izdelavo SD OPN SK2 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik to je podjetje Ferdinand Marguč s.p.
TEKOMA Marguč, Draža vas 82, 3215 Loče.
Občina Slovenske Konjice kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD
OPN SK2.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani
Občine Slovenske Konjice. Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-0008/2018
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2018
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠENTJUR
1613.

Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb
in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek
sprememb in dopolnitev Izvedbenega
prostorskega načrta Občine Šentjur –
spremembe št. 2 za širitev stavbnega
zemljišča na lokaciji Goričica«

Na podlagi 60. člena v povezavi s šestim odstavkom
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 37. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
»Stališča do pripomb in predlogov javnosti
na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Izvedbenega prostorskega načrta
Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev
stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica«
1.
Župan Občine Šentjur v sodelovanju s strokovnimi službami Oddelka za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja
Občine Šentjur ugotavlja, da v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Izvedbenega
prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 (v
nadaljevanju: SD IPN – št. 2) za širitev stavbnega zemljišča
na lokaciji Goričica, od dne 6. aprila 2018 do vključno 7. maja
2018, skladno s Sklepom župana Občine Šentjur o javni razgrnitvi ter javni obravnavi SD IPN – št. 2 (Uradni list št. 20/18),
na predmetne dokumente ni bilo podanih nobenih pripomb ali
predlogov javnosti.
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2.
Na podlagi ugotovitve iz 1. točke tega sklepa je utemeljeno, da stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen in javno obravnavan dopolnjen osnutek SD IPN – št. 2 ni
mogoče zavzeti.

Stroški pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo
posameznike, ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno prebivališče na obravnavanem območju, ter pravne osebe zasebnega
in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež.

3.
Ta sklep velja z dnem podpisa, s čimer se uveljavi ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje postopka izdelave in sprejema SD IPN – št. 2.

6. člen
Ta odlok bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen
po tem, ko ga bosta v enakem besedilu sprejela občinska sveta
obeh občin.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2017(261)
Šentjur, dne 8. maja 2018

Št. 478-15/2016
Litija, dne 18. aprila 2018
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

Št. 021-01/2009
Šmartno pri Litiji, dne 6. februarja 2018

ŠMARTNO PRI LITIJI
1614.

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Odlok o spremembi meje občin Litija
in Šmartno pri Litiji

Na podlagi 7., 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08) je Občinski svet Občine Litija na podlagi
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) na
20. redni seji dne 18. 4. 2018 ter Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) na 19. redni
seji dne 6. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi meje občin Litija
in Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med občinama Litija
in Šmartno pri Litiji ter meje naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih
in Cerovica.
2. člen
Meja med občinama Litija in Šmartno pri Litiji ter meje naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica se spremenijo tako,
da se območje v obsegu parcel (zemljišča z objekti) št. 565/6,
565/9 in 565/10, vse k. o. 1841 Velika Goba, naselje Ljubež
v Lazih, ter območje parcel (zemljišča z objekti) št. 2451/3,
2451/5, 2452/3, 2452/1 in 2453, vse k. o. 1845 Moravče, naselje Nova Gora, izvzame iz območja Občine Litija in se priključi
Občini Šmartno pri Litiji, naselju Cerovica.
3. člen
Grafični prikaz nove meje med občinama Litija in Šmartno
pri Litiji ter novih mej naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica je razviden iz elaborata »Sprememba meje med občinama
Litija in Šmartno pri Litiji« in je sestavni del tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira
spremembo podatkov o območju občin Litija in Šmartno pri
Litiji ter območju naselij Nova Gora, Ljubež v Lazih in Cerovica.
5. člen
Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in
stroški njihove namestitve bremenijo lastnike stavb.

TOLMIN
1615.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje MN 19

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;
v nadaljevanju: ZPNačrt) in 44. člena Statuta Občine Tolmin
(Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je župan Občine Tolmin dne 8. 5. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje MN 19
1. člen
(Predmet sklepa)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Tolmin začetek
in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje MN 19 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
(Vsebina)
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
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3. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 78/12), v nadaljevanju OPN Tolmin.
(2) Območje urejanja OPPN je znotraj poselitvenega območja MN 19, z namensko rabo BTp (površine za turizem –
površine za turizem na podeželju).
(3) Pobudo za pripravo OPPN je podal eden od lastnikov
zemljišč v območju urejanja OPPN.
(4) Na območju OPPN so izkazani zelo raznoliki investicijski interesi, med katere sodijo tudi investicijske namere za
razvoj turizma in nadgradnjo strateških usmeritev OPN Tolmin.
(5) Glede na zgoraj navedena dejstva je bila sprejeta
odločitev, da se pobuda v celoti sprejme ter se omogoči sprejemanje predvidenega OPPN, pri čemer predlagani OPPN
predstavlja zaključeno prostorsko in funkcionalno celoto ter
hkrati tudi dopušča možnost prilagajanja meje območja OPPN.
4. člen
(Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 121/2,
121/9, 124/1, 124/3, 124/4, 125/1, 128/1, 128/2, 128/3, 128/6,
128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/14, 128/15, 208/1,
208/3, 208/4, 208/5, 521/1 – del, 521/4, 528/15 – del vse
k.o. Modrejce.
(2) Natančna meja OPPN bo določena v postopku OPPN.
(3) Postopek priprave OPPN se vodi po rednem postopku
skladno s 57. do 61. členom ZPNačrt.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pripravijo na podlagi
strateškega in izvedbenega dela OPN Tolmin, prikaza stanja
prostora, strokovnih podlag, obravnave pobud in investicijskih
namer lastnikov na območju OPPN ter smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je
utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te
pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
(3) Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja
prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi
OPPN.
6. člen
(Roki in posamezne faze za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
(1) Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje ZPNačrt. Na podlagi izdelanih
strokovnih podlag, idejnih zasnov ter pobud in investicijskih namer lastnikov pripravijo rešitve prostorskih ureditev. Pripravi se
osnutek prostorskega akta, ki se posreduje nosilcem urejanja
prostora za pripravo smernic in pridobitev odločbe o celoviti
presoji vplivov na okolje (CPVO). Osnutek prostorskega akta
se dopolni in uskladi s smernicami. V kolikor bo za pripravo
OPPN potrebno voditi postopek CPVO se v tem postopku
pripravi okoljsko poročilo in pridobi mnenje o ustreznosti le
tega. Skladno s smernicami in okoljskim poročilom se pripravi
dopolnjen osnutek OPPN, ki se posreduje v prvo obravnavo
na Občinski svet ter po sprejemu v prvi obravnavi na javno
razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se na podlagi
sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave
oblikuje predlog prostorskega akta, ki se posreduje pristojnim
nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti
prostorskega akta s podanimi smernicami. Predlog se uskladi
z mnenji nosilcev urejanja prostora. V postopku CPVO se po
potrebi dopolni okoljsko poročilo in k predlogu akta pridobi
odločba o sprejemljivosti okoljskih vplivov OPPN. Usklajen
predlog OPPN se posreduje v sprejem Občinskemu svetu
Občine Tolmin.
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(2) Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:
Št.

Aktivnost

Okvirni rok

Nosilci aktivnosti

1.

Priprava podrobnih
strokovnih podlag
in idejnih zasnov

45 dni

Investitorji
oziroma lastniki
zemljišč

2.

Priprava osnutka
prostorskega akta

45 dni po izbiri Izdelovalec
najustreznejše OPPN
variante

3.

Pridobivanje
in usklajevanje
smernic pristojnih
nosilcev urejanja
prostora ter odločitve
ministrstva o izdelavi
CPVO

30 dni
po potrditvi
osnutka
s strani
občinske
uprave

4.*

Odločitev ministrstva
za okolje in prostor
glede potrebe
po vodenju postopka
CPVO

15 dni
MOP
po pridobitvi
vseh smernic
okoljskih
nosilcev
urejanja
prostora

5.

Izdelava
dopolnjenega
osnutka prostorskega
akta na podlagi
pridobljenih smernic
nosilcev urejanja
prostora

februar 2019, Izdelovalec
po pridobitvi OPPN
smernic
pristojnih
nosilcev
urejanja
prostora

6.*

Priprava okoljskega
poročila – OP
(v primeru postopka
CPVO)

45 dni
po prejemu
smernic
nosilcev
urejanja
prostora

7*

Potrditev ustreznosti v skladu
okoljskega poročila
s postopkom
s strani MOP
CPVO, ki ga
vodi MOP

8.

Sprejem
dopolnjenega
osnutka OPPN
na občinskem svetu
v prvi obravnavi

v skladu
Občina Tolmin
s postopkom,
ki ga vodi
občinska
uprava

9.

Javna razgrnitev
OPPN in okoljskega
poročila v primeru
postopka CPVO)

30 dni
oziroma
v skladu
s sklepom
občinskega
sveta

Občina Tolmin

10.

Priprava predloga
stališč do pripomb
iz javne razgrnitve
in javne obravnave

30 dni po
zaključeni
javni
obravnavi
in prejemu
vseh
evidentiranih
pripomb

Izdelovalec
OPPN,
Občina Tolmin

11.

Sprejem stališč
do pripomb iz javne
razgrnitve in javne
obravnave

v skladu
Občina Tolmin
s postopkom,
ki ga vodi
občinska
uprava

12.

Izdelava predloga
OPPN

30 dni
po sprejemu
stališč
do pripomb

Izdelovalec
OPPN,
Občina Tolmin,
nosilci urejanja
prostora

Izdelovalec OP

MOP

Izdelovalec
OPPN
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13.* Izdelava dopolnitev
okoljskega poročila
– OP (v primeru
postopka CPVO)
14. Pridobivanje
in usklajevanje mnenj
pristojnih nosilcev
urejanja prostora
k predlogu OPPN
15.* Pridobitev sklepa
o sprejemljivosti
vplivov OPPN
(v primeru postopka
CPVO)

16.

17.

18.

15 dni
po pripravi
predloga
OPPN
60 dni
po pripravi
predloga
OPPN

15 dni
po pridobitvi
vseh
pozitivnih
mnenj
okoljskih
nosilcev
urejanja
prostora
Izdelava predloga
45 dni
programa
po pripravi
opremljanja stavbnih predloga
zemljišč – POSZ
OPPN
Usklajevanje
30 dni
predloga POSZ
po pripravi
predloga
POSZ

Uradni list Republike Slovenije
Izdelovalec OP

Izdelovalec
OPPN,
Občina Tolmin
MOP

Izdelovalec
POSZ
Izdelovalec
OPPN,
Izdelovalec
POSZ,
Občina Tolmin
Izdelovalec
OPPN,
Izdelovalec
POSZ

Izdelava usklajenega 15 dni
predloga OPPN
po pridobitvi
in POSZ
mnenj
pristojnih
nosilcev
urejanja
prostora
19. Sprejem usklajenega v skladu
Občina Tolmin
predloga OPPN
s postopkom,
in POSZ
ki ga vodi
na občinskem svetu občinska
uprava
* Aktivnosti se izvedejo v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev
pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
7. člen
(Navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na osnutek OPPN ter mnenja k predlogu OPPN.
(2) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo
skladno s predpisi sodelovali pri pripravi OPPN so:
– Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje
in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000
Ljubljana;
– Za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Za področje varstva kulturne dediščine:
a. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
b. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

– Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000
Ljubljana;
– Za področje varovanja voda: Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c,1000 Ljubljana;
– Za distribucijsko elektro omrežje: Elektro Primorska d.d.,
DE Tolmin, Poljubinj 100,5220 Tolmin;
– Za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije d.d.,
Center za dostopovna omrežja, Trg maršala Tita 10, 5220
Tolmin;
– Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ravnanje z odpadki: Komunala Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin;
– Za prostorski razvoj občine, družbeno infrastrukturo,
lokalno cestno omrežje, trajnostne mobilnosti in drugo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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 potrebno v sklopu postopka izvesti tudi celovito
presojo vplivov na okolje.
(7) Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško
presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki
odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN
zagotovijo lastniki zemljišč oziroma pobudnik pričetka in izdelave OPPN.
9. člen
(Končne določbe)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine Tolmin ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2018
Tolmin, dne 8. maja 2018
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

TREBNJE
1616.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja EUP TRE-293 in del območja EUP
TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

Uradni list Republike Slovenije
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in
65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 8. 5. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja
EUP TRE-293 in del območja EUP TRE-057
ob Obrtni coni Trebnje
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in
del območja TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje (v nadaljnjem
besedilu: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16 (v nadaljevanju: OPN) določa za območje EUP TRE-293 in EUP TRE-057
podrobno namensko rabo IG – območje gospodarske cone ter
izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Za območje EUP TRE-293 je bil sprejet Odlok o OPPN
za bencinski servis ob obrtni coni Trebnje (Uradni list RS,
št. 14/13), ki ni bil realiziran. Investitor je odstopil od nameravanega posega. S sprejetjem OPPN se ukine Odlok o OPPN
za bencinski servis ob obrtni coni Trebnje.
Za novopredvideno dejavnost (razstavno, trgovski in servisni objekt za osebna vozila) s spremljajočimi ureditvami,
načrtovane ureditve v veljavnem OPPN niso sprejemljive, zato
je potrebna izdelava novega OPPN.
3. člen
(območje OPPN)
Območje predvidenega OPPN obsega del območja EUP
TRE-293 in del območja TRE-057, in sicer zemljišče s parc.
št. 815/5, 542/2, 815/2, 546/1, 545, 815/36 del, vse k.o. Trebnje in parc. št. 1173/4, 609/2 del, k.o. Medvedje selo. Območje
OPPN se lahko v postopku priprave spremeni.
OPPN mora biti usklajen dejavnostmi na južnem delu območja EUP TRE-293 in v EUP TRE-057. Vse dejavnosti morajo
imeti skupen priključek na državno cesto.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaza stanja prostora, obstoječe in nove strokovne podlage, smernice nosilcev
urejanja prostora, lastne razvojne potrebe občine ter razvojne
potrebe investitorja in dejavnosti na sosednjih območjih.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Okvirni rok za izpeljavo postopka v skladu z ZPNačrt
in končni sprejem akta je 8 do 10 mesecev, okvirnirni roki za
pripravo posameznih faz so:
– izdelava osnutka OPPN, priprava vlog za smernice in
CPVO – april 2018,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – maj
2018,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – junij 2018,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi OPPN
– junij 2018,
– javna razgrnitev in javna obravnava OPPN – junij–julij
2018,
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN
– julij 2018,
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– priprava predloga OPPN – avgust 2018,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – september
2018,
– priprava usklajenega predloga OPPN – oktober 2018,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – oktober
2018.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev so:
1. Ministrsvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
3. Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
4. Komunala Trebnje d.o.o., Golijev trg 9, 8210 Trebnje,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
6. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
7. Občina Trebnje, Golijev trg 5, 8210 Trebnje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave akta izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, izdelavo OPPN ter stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja
investitor PAN-JAN d.o.o., Obrtniška ulica 33, 8210 Trebnje.
8. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Trebnje ter začne veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 3500-50/2018-2
Trebnje, dne 8. maja 2018
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TRNOVSKA VAS
1617.

Dodatek k Sporazumu o razdelitvi premoženja
Občine Destrnik – Trnovska vas med novo
nastale Občine Destrnik, Trnovska vas,
Sv. Andraž v Slov. goricah

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US; ZLS) so Občinski sveti
Občine Destrnik, Občine Trnovska vas in Občine Sv. Andraž v
Slov. goricah sprejeli

DODATEK K SPORAZUMU
o razdelitvi premoženja Občine Destrnik –
Trnovska vas med novo nastale Občine Destrnik,
Trnovska vas, Sv. Andraž
v Slov. goricah
1. člen
Uvodne ugotovitve:
– občine Destrnik, Trnovska vas in Sv. Andraž v Slov.
goricah so dne 26. 1. 2005 sklenile Sporazum o razdelitvi pre-
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moženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale
občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah (v
nadaljevanju: sporazum),
– sporazum ne predstavlja ustrezne pravne podlage za
vknjižbo solastniških deležev novo nastalih občin in torej ne
določa lastniške razdelitve nepremičnin, ki se nahajajo izven območja nekdanje Občine Destrnik – Trnovska vas, temveč določa
le, da se tovrstne nepremičnine odprodajo in se kupnina razdeli
po ključu 50 % Destrnik, 25 % Trnovska vas in 25 % Sv. Andraž,
– za ureditev lastninske pravice novo nastalih občin nekdanje Občine Destrnik – Trnovska vas v zemljiškoknjižnih evidencah je potrebno skleniti ta dodatek k sporazumu.

prečiščeno besedilo UPB-2), se v 1. členu spremeni tako, da
v šesti alineji črta beseda »pri«, v predzadnji alineji se pika
nadomesti z vejico, ter se doda nova, zadnja alineja »– enota
OŠ Notranje Gorice.«

2. člen
V Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik
– Trnovska vas med novo nastale občine Destrnik, Trnovska
vas, Sv. Andraž v Slov. goricah z dne 26. 1. 2005 se v tretjem
odstavku 9. člena doda nov stavek, ki glasi:
»Te nepremičnine se delijo po osnovnem delitvenem kriteriju med vse občine naslednice tako, da postane Občina
Destrnik lastnik teh nepremičnin do ½ do celote, Občina Trnovska vas in Občina Sv. Andraž v Slov. goricah pa vsaka do ¼
do celote.«.

3. člen
V četrtem odstavku 16. člena se:
– v tretji in peti alineji beseda »in« nadomesti z besedo
»ali«;
– peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– po enega
predstavnika iz enote OŠ Notranje Gorice ali enote Notranje
Gorice.«
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
– po enega predstavnika iz enote Vnanje Gorice ali enote
OŠ Brezovica ali enote Brezovica,
– po enega predstavnika iz enote Podpeč ali enote Rakitna ali enote Preserje,
– po enega predstavnika iz enote Notranje Gorice ali
enote OŠ Notranje Gorice.

3. člen
Ta dodatek k sporazumu stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 99-1/2018-23
Destrnik, dne 26. aprila 2018
Župan
Občine Destrnik
Vladimir Vindiš l.r.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena se:
– v tretji alineji, za besedo vrtca doda kratica »OŠ«;
– v šesti alineji črta beseda »pri«;
– v sedmi alineji pika nadomesti z vejico;
– doda nova osma alineja, ki se glasi: »Enota vrtca Notranje Gorice, Cesta na Log 2, 1357 Notranje Gorice.«

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 15/18
Brezovica, dne 11. maja 2018
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Št. 032 0/29-9/2018-11s
Trnovska vas, dne 25. aprila 2018
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.
Št. 030-3/2017-5
Sv. Andraž v Slovenskih goricah, dne 4. maja 2018
Županja
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Darja Vudler l.r.

BREZOVICA
1618.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica

Na podlagi Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 76/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 7. korespondenčni seji dne 11. 5. 2018 sprejel

CELJE
1619.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje CI-6

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme

SKLEP
o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje CI-6
1.
(predmet sklepa)

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje CI 6 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica (Uradni list RS, št 49/15 – uradno

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

2.
Na zemljišče s parcelno številko 115/1, k.o. 1082 – Teharje, so bili med leti 2000 in 2006 nasipani materiali neidenti-

Uradni list Republike Slovenije
ficiranega porekla, zato je Evropska komisija (EK) na sodišču
EU dne 24. 3. 2014 vložila tožbo C-140/14 proti Republiki
Sloveniji, sodišče pa je dne 16. 7. 2015 izreklo sodbo v zadevi
C-140/14 zaradi neizpolnjevanja obveznosti države po direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES.
Za parcelo 115/1, k.o. 1082 – Teharje je bila izdelana in
s strani pristojnih inštitucij EU že potrjena Študija izvedljivosti
remediacije.
Za načrtovanje remediacłje tal na parceli 115/1, k.o. 1082
– Teharje je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt
(v nadaljevanju OPPN), ker bodo sanacijski postopki zahtevali
različne gradbene posege, prav tako pa je za obstoječe območje potrebno opredeliti podrobnejšo namensko rabo prostora.
3.
(predmet, programska izhodišča, namen
in ureditveno območje OPPN)
Predmet OPPN je pridobitev pogojev za posege, ki bodo
ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter
veljavnih normativov urejanja prostora ter varstva okolja podali
izvedbene pogoje za predvideno sanacijo oziroma remediacijo
območja.
Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno številko
115/1, k.o. 1082 – Teharje, lahko pa se dopolni s sosednjimi
parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja
prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01) Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) in namena ter že pridobljenih
študij in podlag pobudnika za območje predvidenega OPPN.
5.
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi
udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Cinkarna Celje d.d.;
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in
reševanje;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktur;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje in Sektor za ohranjane narave.
6.
(roki za postopek sprejemanja)
Postopek poteka skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
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80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO) in se zaključi predvidoma leta 2019.
7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravljavec OPPN je Mestna občina Celje, ki v ta namen
s pobudnikom, Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije, sklene dogovor o pripravi in financiranju OPPN.
8.
(končna določba)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2018
Celje, dne 11. maja 2018
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DOBRNA
1620.

Sklep o začetku priprave dveh občinskih
podrobnih prostorskih načrtov za del enote
urejanja prostora Dobrna 20 (DO 20), za del
enote urejanja prostora Dobrna 17 (DO 17)
in za del enote urejanja prostora Dobrna 19
(DO 19) – za Terme Dobrna

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 in 14/15 – ZUUJFO, 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17)
je župan Občine Dobrna dne 14. 5. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave dveh občinskih podrobnih
prostorskih načrtov za del enote urejanja
prostora Dobrna 20 (DO 20), za del enote
urejanja prostora Dobrna 17 (DO 17) in za del
enote urejanja prostora Dobrna 19 (DO 19) –
za Terme Dobrna
1 Predmet in pravna podlaga za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za
pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev,
roki in posamezne faze, pristojni nosilci urejanja prostora ter
obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 20
(DO 20), za del enote urejanja prostora Dobrna 17 (DO 17) in
za del enote urejanja prostora Dobrna 19 (DO 19) – za Terme
Dobrna (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski
predpisi, ki so uveljavljeni na podlagi določil tega zakona.
2 Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Pobudo za pričetek postopka priprave OPPN za območje Term Dobrna so podale Terme Dobrna d.d., Dobrna 50,
3204 Dobrna. Zaradi navedene namere so Terme Dobrna po-
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dale pobudo Občini Dobrna, da se prične s postopkom priprave
sklepa dveh OPPN, in sicer:
– OPPN za Terme Dobrna za del Enote urejanja prostora
Dobrna EUP Dobrna 20 (DO 20) ter
– OPPN za Terme Dobrna za del Enote urejanja prostora
Dobrna EUP Dobrna 17 (DO 17) in del Enote urejanja prostora
Dobrna EUP Dobrna 19 (DO 19).
Prostorske izvedbene pogoje za Enoto urejanja prostora
Dobrna 19 (DO 19) predpisuje veljaven izvedbeni prostorski
akt: Zazidalni načrt za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Uradni
list SRS, št. 11/77), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni
(Uradni list RS, št. 94/01), Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa
v Dobrni (Uradni list RS, št. 54/04) in Odlok o spremembi in
dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega
kompleksa v Dobrni (Uradni list RS, št. 56/05).
Prostorske izvedbene pogoje za Enoto urejanja prostora
Dobrna 20 (DO 20) predpisuje veljaven izvedbeni prostorski
akt: Zazidalni načrt za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Uradni
list SRS, št. 11/77), Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni
(Uradni list RS, št. 94/01), Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa
v Dobrni (Uradni list RS, št. 54/04) in Odlok o spremembi in
dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega
kompleksa v Dobrni (Uradni list RS, št. 56/05).
V obeh Enotah urejanja prostora (EUP DO 19, EUP
DO 20) se nahajajo enote kulturne dediščine, ki jih je potrebno
upoštevati.
Investitor načrtuje kompleksno ureditev območja v delu
Zdraviliškega kompleksa. Osnovna dejavnost družbe Term
Dobrna obsega: turistično dejavnost (namestitev in gostinstvo, bazeni in savne) in medicinsko dejavnost (ambulante,
negovalni oddelek, rehabilitacija, lepotne storitve). Podporne
dejavnosti se izvajajo v splošnem sektorju. Skladno z izhodišči OPN Občine Dobrna se intenzivna zdraviliška dejavnost odvija na obstoječi lokaciji Term Dobrna, ki jih povezuje
kvalitetno ohranjeno območje krajinske ureditve zdraviliškega
parka. Pomemben vegetacijski element v Dobrni je spomeniško
zavarovan park, ki ga sestavljajo številne drevesne vrste. Na
območju zdraviliškega kompleksa so predvidene površine, ki se
namenijo za turizem, in sicer za: gradnjo hotelov, bungalovov
in drugih objektov za turistično ponudbo in nastanitev. V varovanih območjih kulturne dediščine je načrtovanje teh površin
podrejeno varstvenim režimom, ki veljajo v teh območjih. Investitor ne razpolaga z zadostnim številom parkirnih mest. Zato
bo potrebno izgraditi parkirno hišo, ki pa mora biti umeščena
tako, da mirujoči promet ne obremenjuje zdraviliškega parka.
Investitor načrtuje gradnjo prizidka k Hotelu Vita s povezovalnim hodnikom do Vile Higiea, nadzidavo vzhodnega dela
Hotela Vita za predvidoma dve etaži, funkcionalno razširitev
Hotela Vita znotraj gradbene meje ter širitev bazenskih površin s spremljajočo zunanjo ureditvijo. Investitor načrtuje tudi
prizidek k objektu stare kavarne »Mlečna Marjanca«. Predvidena je izvedba nove dovozne / gozdne poti, ki je povzeta
po veljavnem Zazidalnem načrtu (Uradni list RS, št. 54/04) z
dovozom do stavbe Gozdna vila (Dobrna 45). Vse navedeno,
poleg načrtovane izgradnje garažne hiše, se nanaša na predviden OPPN za Terme Dobrna za del Enote urejanja prostora
Dobrna 20 (DO 20).
V OPPN za Terme Dobrna za del EUP Dobrna 17 (DO 17)
in del EUP Dobrna 19 (DO 19) je predvideno naslednje: prizidava in dozidava Zdraviliškega doma, izgradnja dveh objektov
z varovanimi stanovanji, ureditev parkirišč za avtodome s servisnimi prostori s predvideno izgradnjo nastanitvenega objekta.
Predvidena je ureditev osrednjega trga, tako, da se predvidi in
uredi prestavitev obstoječe javne poti JP 965641 »Dobrna–Žeblarjeva kapela« na odseku od Uprave Term Dobrna (Dobrna
50) do Kina Dobrna (Dobrna 69). Tako se prostorskim dokumentom omogoči formiranje novega trga, preureditev cestne
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mreže ob oziroma pri Upravi Term ter rekonstrukcija obstoječe
javne poti JP 964792 »Uprava–Tajht« in križišča le-te z javno
potjo JP 964791 »Dobrna-Vila Zora–Oprčkal« ter preureditev
dela cestne povezave na javni poti JP 964841 »Lokovina–
Zdravilišče« na odseku od objekta Huba (Dobrna 68) do Kina
Dobrna (Dobrna 69). V območju obeh OPPN je predvidena
izgradnja potrebne prometne infrastrukture predvidenih stavb
z navezavo na obstoječo infrastrukturo ter druge ureditve zunanjih površin in komunalne ureditve.
Pravna podlaga za sprejem OPPN sta Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12)
in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO).
3 Območje OPPN
Območje obsega del enot urejanja prostora z oznako
Dobrna 17 (DO 17), Dobrna 19 (DO 19) in Dobrna 20 (DO 20),
opredeljenih v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna.
Predvidena območja:
– OPPN za Terme Dobrna za del EUP Dobrna 20 (DO 20)
obsega površino približno 6,24 ha;
– OPPN za Terme Dobrna za del EUP Dobrna (DO 17)
in del EUP Dobrna (DO 19) obsega površino približno 7,16 ha.
Skladno z izhodišči Občine Dobrna je predvidena izdelava dveh Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
ločeno za:
– OPPN za Terme Dobrna za del EUP Dobrna 20
(DO 20) ter
– OPPN za Terme Dobrna za del EUP Dobrna 17 (DO 17)
in del EUP Dobrna 19 (DO 19).
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi 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 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter vse ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira
investitor sam. Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti
v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07).
V kolikor bo za predvideno spremembo 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.
5 Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN/30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO/45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN/30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN/20 dni po potrditvi stališč
do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj/45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN/30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je
potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke
dalje ustrezno spremenijo.
6 Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN
podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje – v kolikor
bo zahtevana);
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje,
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
– Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor
za upravljanje cest, Lava 42, 3000 Celje;
– Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), Tržaška 19,
1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13,
3000 Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje;
– Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje,
Lava 2 a, 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.
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.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora,
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN
potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno
zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja
prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo
OPPN.
7 Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega
poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v
kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor
bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8 Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Dobrna objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (https://www.dobrna.si).
Št. 350-0001/2018-8(1)
Dobrna, dne 14. maja 2018
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1621.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Dobrna

Na podlagi 46. 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, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17) ter na podlagi
29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je
župan Občine Dobrna dne 14. 5. 2018 sprejel

Št.

33 / 18. 5. 2018 /

Stran

5115

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna
1. člen
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna. S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev;
– območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja
in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve
izvedejo;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njegovih
posameznih faz;
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo
smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
2. člen
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev OPN
1.1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev OPN
Občina Dobrna je na občinskem svetu dne 31. 1. 2012
sprejela Občinski prostorski načrt Občine Dobrna (v nadaljevanju: OPN) in ga 14. 2. 2012 objavila v uradnem glasilu (Uradni
list RS, št. 11/12). V času od uveljavitve OPN je Občina Dobrna
prejela nove pobude za spremembo namenske rabe prostora,
zaradi česar bo potrebo spremeniti grafični del OPN in nekatere
dele odloka. Prav tako so bile v tem času sprejete nove splošne
smernice nosilcev urejanja prostora, med njimi nekatere drugače opredeljujejo posamezne vsebine, ki so sicer vsebovane
v OPN, npr. nove splošne smernice nosilca s področja kmetijstva imajo drugačne opredelitve glede postavitve nezahtevnih
in enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih kot je vsebina
OPN. Od uveljavitve OPN dalje so se spremenili tudi nekateri
predpisi, zato je potrebno določila OPN z njimi uskladiti.
Ob tem dne 1. 6. 2018 stopi v veljavo nov Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
ZUreP-2 odpravlja ločevanje razpršene gradnje in razpršene
poselitve in govori o enotni »posamični poselitvi« (torej zemljišča
izven ureditvenega območja naselja ali drugega ureditvenega
območja, pozidana s posamičnimi stavbami do največ deset stanovanjskih stavb). Skladno z 280. členom ZUreP-2 se kot območje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi šteje tudi razpršena
gradnja po ZPNačrt, torej tako kot je določena v OPN. Zato je
predmet sprememb in dopolnitev OPN tudi proučitev možnosti
uskladitve razpršene poselitve in razpršene gradnje v veljavnem
OPN s posamično poselitvijo za posamezne primere v občini, in
sicer na podlagi možnosti, ki jo v 273. členu daje ZUreP-2. V šestem odstavku navedenega člena je namreč določeno, da se v
postopkih priprave OPN, začetih v skladu z ZPNačrt, določeni
razpršeni gradnji lahko določajo stavbna zemljišča enako kot
površinam razpršene poselitve.
Predmet sprememb in dopolnitev OPN so lahko tudi druge vsebinske uskladitve z zahtevami ZUreP-2 ali njegovimi
podzakonskimi akti ter podobno.
Z objavo tega sklepa se poda možnost dajanja pobud tudi
ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim skupnostim ter organizacijam, ki tega še niso
storile, in sicer tako, da se po objavi tega sklepa na krajevno
običajen način objavi poziv za zbiranje pobud za spremembo
namenske rabe prostora oziroma drugih pobud za spremembe
in dopolnitve OPN.
1.2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
OPN
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo na podlagi
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
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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; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter
podzakonskih predpisov, in sicer po postopku, ki ga določa ta
zakon za sprejem OPN. Skladno z 273. členom ZUreP-2 se
namreč postopki priprave (sprememb in dopolnitev) OPN, začeti pred začetkom uporabe ZUreP-2 (torej pred 1. 6. 2018) na
podlagi ZPNačrt, dokončajo po dosedanjih predpisih (ZPNačrt).
Pri tem se strateški del šteje za prostorski plan po ZUreP-2, izvedbeni del pa za občinski prostorski načrt (OPN) po ZUreP-2.
3. člen
2. Območje sprememb in dopolnitev OPN, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in
dopolnitve izvedejo
2.1. Območje sprememb in dopolnitev OPN
Okvirno območje sprememb in dopolnitev OPN je celotno
območje Občine Dobrna.
2.2. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN
Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:
– spremembe in dopolnitve tekstualnega dela (odloka)
in grafičnega dela za območje sprememb in dopolnitev OPN
– izdelava prilog k OPN:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– povzetek za javnost.
Kot je navedeno v točki 1.1, se vsebinsko spremembe in
dopolnitve OPN nanašajo na:
– nekatere spremembe odloka OPN, in sicer v izvedbenem delu v nekaterih skupnih določbah,
– uskladitev odloka OPN z novimi splošnimi smernicami
nosilcev urejanja prostora,
– nove pobude za spremembo namenske rabe prostora,
zaradi česar se spreminja grafični del OPN in nekateri deli
odloka,
– proučitev možnosti uskladitve razpršene poselitve in
razpršene gradnje s posamično poselitvijo za posamezne primere v občini po novem ZUreP-2,
– druge vsebinske uskladitve z zahtevami ZUreP-2 ali
njegovimi podzakonskimi akti in podobno.
2.3. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve OPN izvedejo
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo na podlagi
ZPNačrt po postopku, kot je predviden za pripravo OPN, pri
čemer se posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt ne
pridobiva.
4. člen
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1. Že pridobljene strokovne rešitve
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se smiselno
upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile uporabljene v OPN, in sicer:
– Strokovne podlage za občinski prostorski načrt Občine
Dobrna (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, februar
2008, št. proj. 06-09) in
– Urbanistični načrt naselja Dobrna (URBANISTI, d.o.o.,
Celje, 2008, št. proj. 41-2008).
3.2. Način pridobitve novih strokovnih rešitev
Predvideva se, da poleg strokovnih rešitev iz točke 3.1
tega sklepa, niso predvidene nobene druge strokovne podlage,
razen utemeljitev posameznih pobud za spremembo namenske
rabe prostora s prilogami (kot so npr. mnenja kmetijske svetovalne službe ipd.) ter prikaz stanja prostora skladno z ZPNačrt.
Pobude za spremembe namenske rabe prostora se bodo
analizirale, preučila se bo njihova skladnost s strateškim delom
OPN oziroma s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja
varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za
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gradnjo. Opravile se bodo preveritve in utemeljitve posameznih
pobud v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt.
V postopku sprememb in dopolnitev OPN se predvideva,
da izdelava okoljskega poročila (OP) ne bo potrebna, ker tudi
za celoten OPN ni bila izvedena celovita presoja vplivov na
okolje, prat tako pa tudi spremembe in dopolnitve OPN ne bodo
spreminjale bistvenih vsebin OPN oziroma ne bodo vplivale na
varstvene režime.
Če se v postopku sprememb in dopolnitev OPN ugotovi,
da je potrebna izdelava drugih strokovnih podlag in/ali OP, se
le-te pridobi tekom postopka.
Vse geodetske podlage in druge podatke, ki so potrebne
za pripravo OPN, pridobi Občina Dobrna. Potrebni geodetski
podatki in geodetske podlage so predvidoma naslednji: digitalni
ortofoto načrti merila 5000 (barvni DOF 5), državna topografska
karta merila 25000, državna topografska karta merila 50000,
podatki zemljiškega katastra, kataster stavb, register prostorskih enot. Potrebni drugi podatki so varstveni režimi in območja
varovanj ter podatek dejanske rabe. Vsi podatki se nanašajo
na območje Občine Dobrna.
Če se v postopku sprememb in dopolnitev OPN ugotovi,
da je potrebno pridobiti tudi druge podatke, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
5. člen
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih
posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se
bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od
sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
pričetek postopka: sklep o začetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /maj 2018/
1. faza: izdelava analize pobud za spremembo namenske
rabe prostora /90 dni od prejema vseh popolnih pobud z vsemi
potrebnimi prilogami/
2. faza: priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN
/60 dni od potrditve analize pobud/
3. faza: posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev
OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v
nadaljevanju: MOP) /MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki
omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi,
da je gradivo dostopno na svetovnem spletu/
4. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prvo mnenje k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev OPN /rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku
21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je
potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje/
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci in priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN /60 dni od
pridobitve vseh 1. mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma od
zadnje uskladitve z nosilci urejanja prostora/
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN, priprava stališč do
pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči
občine /objava javne razgrnitve 7 dni pred začetkom, trajanje
javne razgrnitve 30 dni, priprava in sprejem stališč do pripomb
in predlogov po končani javni razgrnitvi/
7. faza: priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN
/30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 6. faze/
8. faza: posredovanje predloga sprememb in dopolnitev
OPN iz 7. faze te točke na MOP /MOP v 7 dneh od prejema
gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in
v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in
zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu/
9. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo drugo mnenje k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev OPN /rok za drugo mnenje je 30 dni/
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10. faza: uskladitev predloga sprememb in dopolnitev
OPN /15 dni od pridobitve vseh mnenj iz 9. faze/
11. faza: sprejem sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
6. člen
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo
smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
5.1. Sodelovanje z nosilci v postopku priprave sprememb
in dopolnitev OPN
Občina Dobrna pripravi osnutek sprememb in dopolnitev
OPN na podlagi splošnih smernic državnih nosilcev urejanja
prostora skladno s 47. členom ZPNačrt.
Posebnih smernic iz 47. člena ZPNačrt Občina Dobrna
ne pridobiva.
Državne in lokalne nosilce urejanja prostora pozove k
predložitvi prvih mnenj k načrtovanim ureditvam v osnutku
sprememb in dopolnitev OPN (4. faza 4. točke tega sklepa) in
k predložitvi drugih mnenj k načrtovanim ureditvam v predlogu
sprememb in dopolnitev OPN (9. faza 4. točke).
5.2. Državni nosilci urejanja prostora v postopku priprave
sprememb in dopolnitev OPN
Državni nosilci so povzeti iz sezama državnih nosilcev
urejanja prostora, ki ga vodi MOP in je objavljen na spletnih
straneh MOP. V kolikor se ta seznam spremeni, se lahko
spremeni tudi nabor državni nosilcev ne glede na določbo tega
sklepa. Državni nosilci so sicer naslednja ministrstva s svojimi
zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja za področje razvoja poselitve;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo za področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Zavod za gozdove
Slovenije za področje gozdarstva, lovstva in ribištva;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode za
področje upravljanja z vodami;
– Zavod RS za varstvo narave za področje ohranjanja
narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
za področje varstva kulturne dediščine;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
za področje cestnega in železniškega prometa in za področje
avtocest;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko za področje trajnostne mobilnosti;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet za področje pomorskega in zračnega prometa;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo za
področje rudarstva;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo za
področje energetike;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje za področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko za področje obrambe;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja za področje vojnih in prikritih grobišč;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba
za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve za področje
blagovnih rezerv.
5.3. Lokalni nosilci urejanja prostora v postopku priprave
sprememb in dopolnitev OPN
Lokalni nosilci urejanja prostora so naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje;
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– Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2 a,
3000 Celje;
– Istrabenz plini, d.o.o. Sermin 8 a, 6000 Koper;
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje;
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska
cesta 49, 3000 Celje.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v 5. točki, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Dobrna objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu
(na spletnih strani Občine Dobrna: https://www.dobrna.si) in ga
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam:
Mestni občini Celje, Mestni občini Velenje, Občini Mislinja,
Občini Vitanje, Občini Vojnik in Občini Žalec.
Št. 350-0008/2018-1(1)
Dobrna, dne 14. maja 2018
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1622.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Gutenek

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 55/17) ter 60. in 96. 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)
izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Gutenek
I.
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu Gutenek (Odlok o občinskem
lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna,
Uradni list RS, št. 39/06, 99/06), št. projekta U369, Občinski
lokacijski načrt Gutenek, ki ga je izdelalo projektivno podjetje
Igre d.o.o. iz Maribora – v nadaljevanju: Odlok o LN Gutenek).
II.
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Odloka o LN
Gutenek bo izvedena v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.
Javna razgrnitev traja 15 dni, od 30. 5. 2018 do 13. 6.
2018.
III.
V času javne razgrnitve bo Občina Dobrna organizirala
javno obravnavo Odloka o LN Gutenek. Javna obravnava bo
opravljena, dne 6. 6. 2018 ob 16:00 uri v sejni sobi Občine
Dobrna.

Stran

5118 /

Št.

33 / 18. 5. 2018

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganih sprememb in dopolnitev
Odloka o LN Gutenek in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja
in dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani
in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih v času javne
razgrnitve pošljejo na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna ali na el. naslov: obcina@dobrna.si.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter
na svetovnem spletu in začne veljavi z dnem objave.
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– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote na pedagoškem področju
s šolo,
– obvešča starše o delu enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 164-9IZ/2018
Odranci, dne 3. maja 2018

Št. 350-0005/2018-4(1)
Dobrna, dne 11. maja 2018

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

VIPAVA

ODRANCI
1623.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Odranci

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 in 25/17 – ZVaj) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet
Občine Odranci na 9. izredni seji dne 3. 5. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Odranci
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 2/04,
112/04, 27/08, 89/09 in 74/11) se spremeni naslednje:
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 1. člena odloka tako, da se glasi:
»Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinski svet in župan
Občine Odranci«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Za pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca pri OŠ
Odranci ravnatelj OŠ Odranci imenuje pomočnika ravnatelja.
Pred imenovanjem si mora ravnatelj pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora. Pomočnik ravnatelja je imenovan za dobo štirih
let. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita«.

1624.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski
svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Vipava za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za
leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017
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 Vipava
za leto 2017.
Proračun Občine Vipava za leto 2017 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

3. člen
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 7. člena tako,
da se glasi:
»– pomočnik ravnatelja za vodenja vrtca pri šoli,«.
4. člen
Spremeni se besedilo 10. člena tako, da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja za vodenje vrtca pri šoli imenuje
ravnatelj zavoda izmed delavcev zaposlenih v vrtcu v okviru
zavoda. Pomočnik ravnatelja ima naslednje pristojnosti:

Zaključni račun proračuna Občine Vipava
za leto 2017

Realizacija
2017

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

5.137.439

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.794.113

DAVČNI PRIHODKI

3.867.395

700 Davki na dohodek in dobiček

3.309.881

703 Davki na premoženje

448.369

704 Domači davki na blago in storitve

109.145

706 Drugi davki in prispevki
71

v€

0

NEDAVČNI PRIHODKI

926.718

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

843.655

711 Takse in pristojbine

6.558

Uradni list Republike Slovenije
712 Denarne kazni

72

Št.

5.769

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

45.443

714 Drugi nedavčni prihodki

25.293

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

3.947

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

66.633

730 Prejete donacije iz domačih virov

66.633

39.449

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

39.449

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

TRANSFERNI PRIHODKI

272.746

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

272.746

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev proračuna EU
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.865.838

40

TEKOČI ODHODKI

1.351.342

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

225.776
51.182
1.030.474

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

39.449

18.910

409 Rezerve

25.000

500 Domače zadolževanje

2.021.013

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

168.681

55

ODPLAČILA DOLGA

168.681

550 Odplačila domačega dolga

168.681

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)

142.369

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

85.771
1.135.156

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

188.977

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

168.681

413 Drugi tekoči domači transferi

611.109

XI.

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

271.601

414 Tekoči transferi v tujino

43

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

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

39.449

752 Kupnine iz naslova privatizacije

731 Prejete donacije iz tujine
74

5119

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

3.947

PREJETE DONACIJE

Stran

IV.

0

721 Prihodki od prodaje zalog
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INVESTICIJSKI ODHODKI

1.341.155

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.341.155

INVESTICIJSKI TRANSFERI

152.328

431 Investicijski transferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. por.

110.118

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

42.210

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

271.601

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2017
9009 Splošni sklad za drugo

2.248.767

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2016-28
Vipava, dne 19. aprila 2018
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
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MINISTRSTVA
1625.

Pravilnik o pogojih za uporabo virov
ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene
in pri namerni izpostavljenosti ljudi
v nemedicinske namene

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena, desetega odstavka 75. člena, osmega odstavka 76. člena, četrtega odstavka
77. člena, šestega odstavka 81. člena in tretjega odstavka
83. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj
v zdravstvene namene in pri namerni
izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom
z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L
št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljeno s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), ureja:
1. izpostavljenost pacientov zaradi medicinske diagnostike ali zdravljenja,
2. izpostavljenost posameznikov v okviru poklicnih preventivnih zdravstvenih pregledov,
3. izpostavljenost posameznikov v okviru programov presejalne diagnostike,
4. izpostavljenost zdravih oseb ali pacientov prostovoljcev, ki sodelujejo v programih diagnostičnega ali terapevtskega
medicinskega oziroma biomedicinskega raziskovanja,
5. izpostavljenost negovalcev in
6. izpostavljenost oseb zaradi nemedicinskega slikanja.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Dozimetrist je radiološki inženir s posebnimi znanji o
zagotavljanju kakovosti radioloških posegov na posameznem
področju (diagnostična in intervencijska radiologija, radioterapija ali nuklearna medicina).
2. Intervencijski radiološki poseg je poseg z uporabo
rentgenske svetlobe za pomoč pri vstavljanju in vodenju pripomočkov po človeškem telesu za diagnostične ali terapevtske
namene.
3. Izvedba radiološkega posega je praktična izvedba radiološkega posega, vključno z vsemi potrebnimi spremljajočimi
dejanji, kot so: uporaba oziroma rokovanje z radiološko opremo, ocena in izbira tehničnih in fizikalnih parametrov posega,
vključno s prejeto dozo sevanja, umerjanje in vzdrževanje
opreme, priprava in aplikacija radiofarmakov in obdelava slike.
4. Koristni snop sevanja je snop, usmerjen skozi sistem
zaslonk in je namenjen slikanju oziroma presvetljevanju ali
zdravljenju pacientov. Presek koristnega snopa je koristno polje
sevanja.
5. Napotena oseba je pacient ali druga oseba, napotena
na radiološki poseg.
6. Negovalci so posamezniki, ki so zaradi pomoči pri negi
in skrbi za udobje pacientov in drugih oseb, izpostavljenih ionizirajočim sevanjem v zdravstvene namene, izven okvira svojega poklica zavestno in prostovoljno izpostavljeni sevanjem.
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7. Obsevanost pacienta je doza ionizirajočega sevanja, ki
jo prejme pacient ali druga oseba, izpostavljena ionizirajočim
sevanjem v zdravstvene namene.
8. Poklicni preventivni zdravstveni pregledi je preventivni
zdravstveni pregledi določenih kategorij delavcev, ki so v svojem delovnem okolju izpostavljeni škodljivim vplivom.
9. Presejanje je izvajanje radioloških posegov z uporabo
radiološke opreme z namenom zgodnjega odkrivanja bolezni
pri rizičnih skupinah prebivalstva.
10. Radiodiagnostični se uporablja za opredelitev in vivo
diagnostične nuklearne medicine, medicinsko diagnostične
radiologije z uporabo ionizirajočega sevanja in radiologije v
dentalni medicini.
11. Radioterapevtski se uporablja za opredelitev radioterapije ali nuklearne medicine za terapevtske namene.
12. Rentgenska radiologija obsega rentgensko diagnostiko in intervencijske posege izvedene pod nadzorom rentgenske svetlobe.
13. Slikovni sprejemnik je detektor sevanja, s katerim
zajamemo informacije za nastanek slike.
14. Specifična ekspozicijska doza je razmerje med absorbirano dozo na določeni razdalji od cevi in pretočenim nabojem
skozi cev rentgenske naprave.
15. Škoda za zdravje so klinično ugotovljivi škodljivi učinki
ionizirajočega sevanja na posameznikih ali njihovih potomcih,
ki se lahko pojavijo takoj ali po določenem času. Če gre za
stohastične učinke sevanja, ki se lahko pojavijo šele po določenem času, škodo izrazimo z verjetnostjo pojavljanja teh
učinkov.
16. Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, je zdravnik
oziroma doktor dentalne medicine, ki je pooblaščen, da prevzame klinično odgovornost za posamezen radiološki poseg.
II. NAČELA VARSTVA PACIENTOV IN DRUGIH OSEB
PRI UPORABI IONIZIRAJOČIH SEVANJ
V ZDRAVSTVENE NAMENE
3. člen
(upravičenost radiološkega posega)
(1) Radiološki poseg je upravičen, če pričakovana skupna
korist zaradi diagnostičnega ali terapevtskega posega, vključno
z neposredno koristjo za zdravje ali dobro počutje posameznika
in koristjo za družbo, odtehta tveganje oziroma škodo za zdravje posameznika, ki jo lahko povzroči izpostavljenost.
(2) Pri presoji o upravičenosti je treba upoštevati:
– namen in cilje radiološkega posega,
– pričakovano korist za zdravje ali dobro počutje posameznika in korist za družbo,
– škodo za zdravje posameznika, ki jo izpostavljenost
lahko povzroči, in
– učinkovitost, dostopnost, prednosti in slabosti drugih
razpoložljivih tehnik, ki imajo enak namen in cilj in ne vključujejo
obsevanosti pacienta ali je ta manjša.
4. člen
(presoja upravičenosti)
(1) Vse nove vrste radioloških posegov morajo biti upravičene še preden so na splošno sprejete v prakso.
(2) Kadarkoli se pojavijo novi pomembni dokazi o učinkovitosti ali posledicah, ki jih lahko povzročajo v prakso sprejeti
radiološki posegi, je treba njihovo upravičenost ponovno preveriti.
(3) Upravičenost je treba še posebej pozorno presoditi pri
posegih, pri katerih ni neposredne koristi za zdravje izpostavljene osebe, in posegih, ki se izvajajo zaradi nezdravstvenih
indikacij.
(4) Upravičenost radioloških posegov, ki se izvajajo v
okviru presejalnega programa, mora preveriti in odobriti zdravstveni svet, pri čemer upošteva mnenje organa, pristojnega
za varstvo pred sevanji.
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(5) Vsak radiološki poseg z namenom zgodnje diagnostike na asimptomatskem posamezniku mora biti izveden v
okviru presejalnega programa. V nasprotnem primeru mora
pred njegovo izvedbo zdravnik, odgovoren za ta radiološki
poseg, v sodelovanju z napotnim zdravnikom pripraviti oceno
upravičenosti posega. Pri tem mora upoštevati priporočila medicinskih strokovnih združenj in organa, pristojnega za varstvo
pred sevanji, ter pacientu ali njegovemu zakonitemu zastopniku
posredovati potrebne podatke glede koristi in tveganja zaradi
izpostavljenosti.
(6) Izpostavljenost zaradi biomedicinskih ali medicinskih
raziskav mora preveriti in odobriti Komisija Republike Slovenije
za medicinsko etiko, pri čemer upošteva mnenje organa, pristojnega za varstvo pred sevanji.
(7) Za vsak posamezen radiološki poseg mora biti presoja
upravičenosti narejena pred izvedbo posega, pri čemer je treba
upoštevati specifične namene in cilje posega ter značilnosti
pacienta.
(8) Če določena vrsta radiološkega posega v splošnem ni
upravičena, se jo v posebnih okoliščinah za danega posameznika lahko upraviči, vendar je to treba oceniti in dokumentirati
za vsak primer posebej.
5. člen
(optimizacija)
(1) Obsevanost pri radioloških posegih, razen pri posegih
v radioterapiji, mora biti tako nizka, kot je to razumno mogoče
doseči ob upoštevanju pričakovanih ciljev posega ter ekonomskih in socialnih dejavnikov.
(2) Obsevanost kliničnih volumnov v radioterapiji mora biti
načrtovana za vsakega pacienta posebej, izvedba obsevanja
pa mora biti ustrezno preverjena. Obsevanost organov in tkiv
izven kliničnih volumnov mora biti tako nizka, kot je to razumno
mogoče doseči ob doseganju ciljev radioterapevtskega posega. Za načrtovanje radioterapevtskega posega je odgovoren
pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
(3) Pri optimizaciji radiološkega posega sodelujejo zdravnik odgovoren za radiološki poseg, pooblaščeni izvedenec
medicinske fizike in izvajalec radiološkega posega.
(4) V procesu optimizacije mora zdravnik, odgovoren za
radiološki poseg, v sodelovanju z izvajalcem radiološkega posega in ob upoštevanju ekonomskih in socialnih dejavnikov:
– zagotoviti izbiro ustrezne opreme za izvedbo posega,
– zagotoviti izbiro primerne radiološke prakse, ki vključuje
zagotavljanje in preverjanje kakovosti,
– zagotoviti stalno raven kakovosti in ustreznosti diagnostičnih rezultatov ali izidov zdravljenja in
– oceniti in ovrednotiti obsevanost pacientov oziroma aktivnosti vnešenih radiofarmakov z upoštevanjem diagnostičnih
referenčnih ravni.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE RADIOLOŠKIH POSEGOV
6. člen
(odobritev izvedbe radiološkega posega)
(1) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, odobri radiološki poseg, če ugotovi, da je ta upravičen in da namena
oziroma cilja posega ne bi bilo mogoče doseči na drug način.
(2) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, ob upoštevanju namena oziroma cilja posega določi takšne pogoje posega, da se ta opravi z najmanjšo možno obsevanostjo pacienta.
(3) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, mora odreči
vsak neupravičen radiološki poseg.
7. člen
(izvedba radiološkega posega)
(1) Napotni zdravnik, ki predpiše radiološki poseg, mora
za vsako napoteno osebo vnaprej oceniti upravičenost posega,
pri čemer upošteva cilje posega, predvideno raven obsevanosti
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zaradi posega in individualne posebnosti napotene osebe, kot
so vrsta, oblika in stanje bolezni, starost, spol, stopnja ogroženosti življenja in zdravja, pričakovana korist zanj ter možne
škodljive posledice posega.
(2) Pred izvedbo radiološkega posega si morata napotni
zdravnik in zdravnik, odgovoren za poseg, prizadevati pridobiti
in preučiti ustrezne diagnostične podatke oziroma drugo zdravstveno dokumentacijo, pomembno za načrtovanje posega, da
bi se izognila nepotrebni obsevanosti pacienta.
(3) Pred izvedbo radiološkega posega morata napotni
zdravnik in zdravnik, odgovoren za poseg, pacientu ali njegovemu zastopniku posredovati podatke glede koristi in tveganja
zaradi izpostavljenosti. Podatke, usmeritve in priporočila morata posredovati tudi negovalcem.
(4) V primeru izpostavljenosti negovalcev mora zdravnik,
odgovoren za radiološki poseg, zagotoviti, da je pričakovana
skupna korist, upoštevajoč pri tem neposredne zdravstvene
koristi za pacienta in morebitne koristi za negovalce, večja od
škode za njihovo zdravje, ki jo lahko povzroči izpostavljenost.
(5) Radiološki posegi morajo biti izvedeni v skladu z odobrenim programom radioloških posegov, pripravljenim v obsegu, kot ga določa Priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(napotni zdravnik in zdravnik, odgovoren za radiološki poseg)
(1) Radiološki poseg se lahko izvede, če ga:
– predpiše napotni zdravnik in odobri zdravnik, odgovoren
za radiološki poseg, ali
– predpiše zdravnik, odgovoren za radiološki poseg.
(2) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, nosi klinično odgovornost za izpostavljenost pacienta, s poudarkom na
upravičenosti in optimizaciji posega.
(3) Za posamezne vrste radioloških posegov je zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, lahko zdravnik naslednjih
specialnosti:
– zdravnik specialist radiolog pri diagnostičnih posegih v
radiologiji, z izjemo nuklearne medicine,
– zdravnik specialist nuklearne medicine pri posegih v
nuklearni medicini, vključno z uporabo računalniške tomografije
za lokalizacijo in popravke atenuacije in
– zdravnik specialist radioterapevt pri posegih v radioterapiji, vključno z načrtovanjem radioterapije.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek so zdravniki, odgovorni
za radiološki poseg na področju diagnostičnih in terapevtskih
intervencijskih posegov, lahko le posamezniki, ki so izkazali
znanje, usposobljenost in izkušnje s področja varstva pred
sevanji pri teh posegih. Merila za preverjanje usposobljenosti
pripravi in posodablja ministrstvo, pristojno za zdravje. Pri tem
se upoštevajo smernice in priporočila Evropske komisije in
mednarodnih strokovnih združenj s tega področja.
(5) Zdravniki specialnosti, ki niso zdravniki iz tretjega odstavka tega člena, so lahko odgovorni za radiološke posege na
področju njihove ožje specialnosti, če izkazujejo, da so v okviru
njihovega izobraževanja in usposabljanja pridobili potrebna
znanja s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji. Seznam
specialnosti in posegov, za katere so zdravniki te specialnosti lahko zdravniki, odgovorni za radiološki poseg, pripravi in
posodablja ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z
najvišjimi strokovnimi organi s področij iz tretjega odstavka
tega člena. Pri pripravi in spremembah seznama se upoštevajo smernice in priporočila Evropske komisije in mednarodnih
strokovnih združenj s tega področja.
(6) Imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja (v nadaljnjem besedilu: imetnik dovoljenja) v programu radioloških posegov navede specializacijo zdravnikov, odgovornih za radiološke posege, oziroma poimensko navede zdravnike iz četrtega
odstavka tega člena, ki bodo nosili odgovornost za radiološke
posege. Ob tem mora imetnik dovoljenja zagotoviti, da navedeni zdravniki vzdržujejo usposobljenost na področju, za katerega
bodo nosili odgovornost za radiološki poseg.
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9. člen

(izvajalec radiološkega posega)
(1) Pri izvajanju radioloških posegov mora izvajalec radiološkega posega pacienta ustrezno pripraviti na poseg, poseg
izvesti v skladu s pogoji dobre radiološke prakse in uporabiti
ustrezna sredstva za zaščito pacienta. Izvajalec radiološkega
posega je lahko:
– zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, ali
– radiološki inženir.
(2) Pri izvajanju meritev kostne gostote je lahko izvajalec
radiološkega posega, poleg oseb iz prejšnjega odstavka, tudi
oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih
pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven, je usposobljena za
delo z viri sevanj in za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji
ter ima dokazila o tem.
(3) Izvajalec radiološkega posega v dentalni medicini
je lahko doktor dentalne medicine, maksilofacialni kirurg ali
radiološki inženir.
10. člen
(pooblaščeni izvedenec medicinske fizike)
(1) Imetnik dovoljenja mora zagotoviti sodelovanje pooblaščenega izvedenca medicinske fizike na področju dozimetrije, vključno s fizikalnimi meritvami, namenjenimi za oceno
obsevanosti pacientov in drugih oseb, ki so izpostavljene v
zdravstvene namene, za svetovanje o radiološki opremi in
njihovo vključenost zlasti pri:
1. optimizaciji varstva pred sevanjem pacientov in drugih
oseb, ki so izpostavljene v zdravstvene namene, vključno z
določitvijo in uporabo diagnostičnih referenčnih ravni;
2. pripravi in izvajanju programov zagotavljanja kakovosti;
3. preskušanju sprejemljivosti radiološke opreme;
4. pripravi tehničnih specifikacij za radiološko opremo in
tehnično zasnovo objekta, kjer bo ta nameščena;
5. nadzoru radiološke opreme;
6. analizi dogodkov, ki vključujejo ali potencialno vključujejo izredne dogodke in nenamerne izpostavljenosti med
izvajanjem radioloških posegov;
7. izbiri opreme za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji
ter
8. usposabljanju izvajalcev radioloških posegov in drugega osebja v zvezi s pomembnimi vidiki varstva pred sevanji.
(2) Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike po potrebi
sodeluje s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanjem.
(3) Način sodelovanja pooblaščenega izvedenca iz prvega in drugega odstavka tega člena je odvisen od vrste radioloških posegov in radiološkega tveganja zaradi njegove izvedbe:
– na področju radioterapije, razen standardnih terapevtskih nuklearno medicinskih posegov, mora imetnik dovoljenja
zagotoviti, da je pooblaščeni izvedenec medicinske fizike vključen v proces vsakega radioterapevtskega posega;
– na področju standardnih terapevtskih in diagnostičnih
nuklearno medicinskih posegov, računalniške tomografije in
intervencijskih posegov, ki povzročajo visoke izpostavljenosti
pacientov, mora biti pooblaščeni izvedenec medicinske fizike
vključen v procese načrtovanja in izvedbe postopkov;
– na drugih področjih mora biti pooblaščeni izvedenec
medicinske fizike vključen kot svetovalec pri optimizaciji in vseh
drugih vidikih varstva pred sevanji.
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in pooblaščeni izvedenci medicinske fizike ustrezno teoretično
in praktično znanje, veščine in usposobljenost s področja radioloških posegov ter da si pridobijo ustrezno dodatno znanje,
veščine in usposobljenost s področja varstva pred sevanji. Ministrstvo, pristojno za zdravje, v ta namen pripravi učne načrte
v skladu s priporočili Evropske unije in zagotavlja priznavanje
diplom, potrdil ali formalnih kvalifikacij.
(2) Oseba, ki se usposablja za izvajanje radioloških posegov, lahko radiološki poseg ali del posega izvede pod nadzorom izvajalca radioloških posegov iz 9. člena tega pravilnika
tudi, če za to še ni ustrezno strokovno usposobljena.
(3) Imetnik dovoljenja zagotavlja dopolnjevanje in obnavljanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev
radioloških posegov in pooblaščenih izvedencev medicinske
fizike tudi po pridobitvi osnovne izobrazbe. Pred začetkom
klinične uporabe novih radioloških tehnik in radiološke opreme
mora imetnik dovoljenja zagotoviti, da se bodo vse osebe usposobile ter pridobile potrebno znanje in veščine za izvajanje teh
tehnik in z njimi povezanih zahtev varstva pred sevanji.
(4) Obseg in vsebina teoretičnega in praktičnega znanja
ter pogostost dopolnjevanja in obnavljanja izobraževanja in
strokovnega usposabljanja iz prvega in tretjega odstavka tega
člena so podani v programu radioloških posegov.
(5) Ministrstvo, pristojno za zdravje, si mora prizadevati
za uvedbo predmetov s področja varstva pred sevanji v osnovne učne načrte medicinskih in stomatoloških izobraževalnih
ustanov.
12. člen
(posebni radiološki posegi)
(1) Imetnik dovoljenja zagotovi, da se naslednji posebni
radiološki posegi izvajajo z uporabo radiološke in druge potrebne opreme, prilagojene posegom, ter po prilagojenih postopkih:
– posegi pri otrocih,
– posegi v presejalnih programih in
– posegi, pri katerih prihaja do večje izpostavljenosti pacientov (intervencijski posegi, nuklearna medicina, računalniška
tomografija ali radioterapija).
(2) Pri posegih iz prejšnjega odstavka je treba posebno pozornost posvetiti zagotavljanju in preverjanju kakovosti,
vključno z oceno izpostavljenosti pacientov oziroma preverjanjem aktivnosti apliciranih radioizotopov.
(3) Imetnik dovoljenja mora zagotoviti usposabljanje
zdravnikov, odgovornih za posege iz prvega odstavka tega
člena, in izvajalcev teh posegov.
13. člen
(postopki pri posegih v radioterapiji,
razen pri nuklearni medicini)
(1) Radioterapijo, razen nuklearne medicine za terapevtske namene, lahko predpiše ter določi vrsto postopka, dozo in
režim obsevanja le zdravnik specialist radioterapevt.
(2) Pri terapevtski uporabi radionuklidov, ki se vnesejo
v telo pacienta, mora imetnik dovoljenja ali izvajalec terapevtskega posega zagotoviti, da preden pacient zapusti bolnišnico,
pacient oziroma njegov zakoniti zastopnik prejme pisna navodila o ravnanju po odpustu iz zdravstvene ustanove, da se
omeji izpostavljenost ljudi v njegovi bližini. Pisna navodila so
del programa radioloških posegov.
(3) Pisna navodila iz prejšnjega odstavka morajo pacienta oziroma njegovega zakonitega zastopnika seznaniti z
nevarnostmi sevanja in načinom ravnanja, da se, kolikor je to
razumno dosegljivo, zmanjša obsevanost oseb, ki pridejo v
stik s pacientom.

11. člen

14. člen

(izobraževanje in usposabljanje)

(postopki pri posegih v nuklearni medicini)

(1) Imetnik dovoljenja mora zagotavljati, da imajo zdravniki, odgovorni za radiološki poseg, izvajalci radioloških posegov

(1) Aktivnost odmerka radiofarmacevtskega preparata,
ki se uporablja za diagnostične ali terapevtske postopke, se
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določi z izračunom potrebne doze sevanja, predpiše pa ga
zdravnik, odgovoren za poseg v nuklearni medicini, na podlagi
izračuna potrebne doze sevanja.
(2) Aktivnosti odmerkov radiofarmacevtskih preparatov
iz prejšnjega odstavka se preverjajo z merjenjem aktivnosti.
Odmerek lahko pripravi in njegovo aktivnost izmeri le oseba, ki
je za to strokovno usposobljena.
(3) Obseg in vsebino strokovne usposobljenosti, ki vključuje tudi usposobljenost s področja varstva pred sevanji iz
prejšnjega odstavka, poda imetnik dovoljenja v programu zagotavljanja in preverjanja kakovosti radioloških posegov.
15. člen
(navodila pri posegih v nuklearni medicini)
(1) Preden pacient zapusti bolnišnico mora imetnik dovoljenja ali izvajalec nuklearno medicinskega posega zagotoviti,
da pacient oziroma njegov zakoniti zastopnik prejme pisna
navodila o ravnanju po odpustu iz bolnišnice, da se omeji
izpostavljenost ljudi v njegovi bližini. Pisna navodila so del
programa radioloških posegov.
(2) Navodila iz prejšnjega odstavka morajo pacienta oziroma njegovega zakonitega zastopnika seznaniti z nevarnostmi
sevanja in načinom ravnanja, da se, če je to razumno dosegljivo, zmanjša obsevanost oseb, ki pridejo v stik s pacientom.
(3) Imetnik dovoljenja ali izvajalec nuklearno medicinskega posega ob odpustu pacientov, ki so prejeli terapevtski
odmerek radioizotopa 131I, poleg navodil o ravnanju izda še
kartico nuklearno medicinskega posega.
(4) Imetnik dovoljenja ali izvajalec nuklearno medicinskega posega izda kartico nuklearno medicinskega posega tudi
pacientom, ki so imeli diagnostični poseg z radioizotopom 99mTc
in bodo v manj kot treh dneh zapustili državo.
(5) Kartica nuklearno medicinskega posega ali Medical
Treatment Card, ki jo pripravi organ, pristojen za varstvo pred
sevanji, vsebuje osnovne podatke o pacientu (ime in priimek,
datum rojstva in naslov), vrsto in aktivnost radioizotopa, datum
aplikacije ter kontaktne podatke bolnišnice in osebe, kjer je
lahko te podatke preveriti (telefonska številka in elektronski naslov). Obdobje, za katero se priporoča, da ima pacient kartico
pri sebi, je pri uporabi terapevtskih odmerkov radioizotopa 131I
tri mesece, pri 99mTc pa tri dni.
16. člen
(postopki v rentgenski radiologiji)
Imetnik dovoljenja ali izvajalec intervencijskega posega
mora pred izvedbo posega pacienta oziroma njegovega zakonitega zastopnika seznaniti z možnostjo nastanka sevalnih
poškodb. Če je pacient med posegom izpostavljen dozam, ki
lahko povzročijo deterministične učinke, mora pacienta in njegovega izbranega osebnega zdravnika obvestiti tudi o načinih
ravnanja po posegu.
17. člen
(varstvo med nosečnostjo in dojenjem)
(1) Pri ženskah v reproduktivni dobi morata tako napotni
zdravnik kot tudi zdravnik, odgovoren za radiološki poseg,
poizvedeti o morebitni nosečnosti oziroma dojenju. Podatek
o nosečnosti ali dojenju mora napotni zdravnik označiti na
napotnici.
(2) Kadar nosečnosti ni mogoče izključiti, je treba posebno pozornost posvetiti upravičenosti posega in optimizaciji,
upoštevajoč nujnost posega in pričakovano izpostavljenost
matere in nerojenega otroka. To je še posebej pomembno v
primeru posegov, ki vključujejo obsevanost abdominalnega ali
medeničnega predela.
(3) Posegi pri doječih materah v nuklearni medicini zahtevajo posebno pozornost pri presoji upravičenosti in optimizaciji,
upoštevajoč nujnost posega in pričakovano izpostavljenost
matere in otroka.
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(4) Imetnik dovoljenja mora imeti za postopke iz drugega
in tretjega odstavka tega člena vpeljane pisne postopke.
(5) Kjer je smiselno in mogoče (npr. čakalnice pred prostori, v katerih potekajo radiološki posegi), mora imetnik dovoljenja z ukrepi, kot so obvestila, opozorila ali zloženke, opozoriti
ženske, da izvajalca posega obvestijo o možnosti, da so noseče oziroma da dojijo.
18. člen
(prostovoljna pomoč pri negi in oskrbi pacientov)
(1) Imetnik dovoljenja mora zagotoviti izdelavo in uporabo
doznih ograd za negovalce.
(2) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, mora negovalce podučiti o tveganju, povezanem z radiološkim posegom,
in jim po potrebi izdati ustrezna pisna navodila.
19. člen
(biomedicinske in medicinske raziskave)
(1) Imetnik dovoljenja mora za vsak biomedicinski ali
medicinski raziskovalni projekt, zagotoviti:
– da udeležene osebe sodelujejo prostovoljno,
– da so udeležene osebe obveščene o nevarnostih zaradi
izpostavljenosti in
– da so izdelane dozne ograde za osebe, pri katerih ni pričakovati neposredne medicinske koristi zaradi izpostavljenosti.
(2) Pri pacientih, ki prostovoljno sodelujejo v poskusnem
diagnostičnem ali terapevtskem posegu in pri katerih je pričakovati diagnostično ali terapevtsko korist zaradi posega, morata
zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, in napotni zdravnik
načrtovati raven prejete doze za vsakega pacienta posebej.
20. člen
(nenamerna izpostavljenost med izvajanjem
radioloških posegov)
(1) Imetnik dovoljenja mora zagotoviti vse razumne ukrepe za zmanjšanje verjetnosti in obsega izrednih dogodkov in
nenamerne izpostavljenosti med izvajanjem radioloških posegov.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– priprava navodil za delo in pisnih postopkov radioloških
posegov,
– izvajanje programov zagotavljanja kakovosti iz drugega
odstavka 22. člena tega pravilnika in
– upoštevanje meril sprejemljivosti radiološke opreme iz
tretje alineje tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(3) Zlasti pomembno je, da imetnik dovoljenja preprečuje
izredne dogodke in nenamerno obsevanje na področju radioterapije, vendar mora biti ustrezna pozornost namenjena tudi
intervencijskim postopkom in radiodiagnostiki.
(4) Pri radioterapevtskih posegih mora program zagotavljanja kakovosti vključevati analizo tveganja za nenamerno ali
naključno izpostavljenost.
(5) Vsebine usposabljanj izvajalcev radioloških posegov
morajo vključujevati vsebine o nenamernih in naključnih obsevanjih ter izvedenih korektivnih ukrepih, vključno z obveščanjem o izkušnjah, pridobljenih v preteklih pomembnih dogodkih.
IV. RADIOLOŠKA OPREMA
IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
21. člen
(radiološka oprema)
(1) Nova radiodiagnostična oprema, kjer je to izvedljivo,
vključuje naprave ali sisteme, ki izvajalca posega obveščajo o
parametrih, ki vplivajo na obsevanost pacienta med radiološkim
posegom.
(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, z nadzorom
ugotavlja in izvaja ukrepe za preprečevanje uporabe nepri-

Stran

5124 /

Št.

33 / 18. 5. 2018

merne ali okvarjene radiološke opreme ali radiološke opreme, ki ne ustreza merilom sprejemljivosti. Imetnik dovoljenja
mora izvesti ukrepe, potrebne za odpravo neustreznosti ali
pomanjkljivosti radiološke opreme, vključno s prenehanjem
njene uporabe.
22. člen
(zagotavljanje kakovosti radiološke opreme)
(1) Radiološki poseg se lahko izvede samo z uporabo
opreme, ki ustreza merilom sprejemljivosti za izbrano vrsto
posegov iz tretje alineje tretjega odstavka tega člena.
(2) Imetnik dovoljenja mora za radiološko opremo in
sevalno dejavnost, za katero je izdano dovoljenje, zagotoviti izvajanje programa zagotavljanja kakovosti, vključno s
preverjanjem kakovosti in oceno izpostavljenosti pacientov
oziroma preverjanjem aktivnosti apliciranih radioizotopov
pri posameznih radioloških posegih. Program zagotavljanja
kakovosti pripravi pooblaščeni izvedenec medicinske fizike
v sodelovanju z odgovornim zdravnikom in predstavnikom
izvajalcev posegov.
(3) Vsebine zagotavljanja tehnične kakovosti kot del programa zagotavljanja kakovosti obsegajo:
– navedbo parametrov delovanja naprave, ki vplivajo
na kakovost posega in obsevanost pacienta itern jih je treba
preverjati,
– pogostost posameznih testov in
– merila sprejemljivosti oziroma dopustna odstopanja
od optimalnih vrednosti merjenih parametrov, pri čemer se
upoštevajo priporočila Evropske unije in področnih strokovnih
združenj.
(4) Imetnik dovoljenja mora zagotoviti, da je vsa radiološka oprema pod natančnim strokovnim nadzorom pooblaščenega izvedenca medicinske fizike, ki dokazuje sprejemljivost
radiološke opreme za izvajanje radioloških posegov, za katere
se uporablja. Strokovni nadzor obsega:
– preskus sprejemljivosti radiološke opreme pred začetkom uporabe v klinične namene,
– redne preskuse sprejemljivosti v rokih, ki so določeni v
programu zagotavljanja kakovosti v okviru programa radioloških posegov in
– preskuse sprejemljivosti po vseh posegih na radiološki
opremi, ki lahko ključno vplivajo na njeno delovanje.
(5) Če rezultati testov preverjanja kakovosti kažejo, da je
ogrožena varnost pacienta ali ustrezna izvedba radiološkega
posega, mora imetnik dovoljenja na zahtevo pooblaščenega
izvedenca medicinske fizike ukrepati.
(6) Imetnik dovoljenja lahko za izvajanje nalog na področjih, povezanih z notranjim preverjanjem kakovosti radiološke
opreme, izpostavljenostjo pacientov, načrtovanjem radioloških
posegov in na drugih področjih zagotavljanja kakovosti radioloških posegov, imenuje dozimetrista. Naloge dozimetrista so
podrobneje opredeljene v odobrenem programu radioloških
posegov.
(7) Dozimetrist je lahko magister radiološke tehnologije z
vsaj dvema letoma delovnih izkušenj na delovnem mestu dozimetrista ali delovnem mestu svetovalca ali radiološki inženir
z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na delovnem mestu dozimetrista ali delovnem mestu svetovalca.
(8) Imetnik dovoljenja vodi ažurno evidenco o izobrazbi in
strokovni usposobljenosti zdravnikov, odgovornih za radiološki
poseg, izvajalcev radioloških posegov in pooblaščenih izvedencev medicinske fizike.
(9) Imetnik dovoljenja vodi ažurno evidenco o radiološki
opremi v vsakem radiološkem objektu. Evidenca vsebuje:
– seznam radiološke opreme,
– zapise o servisnih posegih in vzdrževanju opreme,
– zapise o rednem preskušanju sprejemljivosti radiološke
opreme in
– zapise o preverjanju kakovosti.
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IV.1 Radioterapija
23. člen
(zagotavljanje kakovosti v radioterapiji)
(1) Izvajanje programa zagotavljanja kakovosti v radioterapiji mora zagotoviti pravilno delovanje radioterapevtske
opreme ter pripravo in izvedbo obsevanja.
(2) Program preverjanja kakovosti in postopke ter rezultate testov mora vsaj enkrat letno preveriti neodvisni izvedenec
medicinske fizike. Preverjanje mora obsegati najmanj teste,
določene v Tabeli 1 Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) V okviru programa zagotavljanja kakovosti v radioterapiji je treba preverjati tudi strojno in programsko opremo,
pomembno za izračun doze in obsevanje pacienta.
(4) Če rezultati testov kakovosti kažejo, da je ogrožena
varnost pacienta ali natančnost obsevanj, mora imetnik dovoljenja ukrepati skladno z zahtevami pooblaščenega izvedenca
medicinske fizike.
24. člen
(prostor)
(1) Prostor, v katerem poteka obsevanje pacientov, je
nadzorovano območje.
(2) V prostoru za obsevanje naj bo, če je le mogoče, le
ena naprava za obsevanje. Če sta v prostoru nameščeni dve
napravi za obsevanje, je treba s tehničnimi ukrepi preprečiti,
da bi delovali istočasno.
(3) Nadzorna plošča mora biti izven prostora, v katerem
poteka terapija. Pri površinski terapiji z energijami pod 50 keV
je lahko nadzorna plošča v prostoru, v katerem poteka terapija,
vendar je treba z zaščitnimi pregradami zagotoviti ustrezno
zaščito izvajalca posega.
(4) Napeljave morajo zidove prečkati tako, da na teh mestih sevanje ne prodira v sosednje prostore v obsegu, zaradi
katerega bi bile presežene predpisane meje.
(5) Vrata z električnim mehanizmom v prostor za obsevanje morajo imeti možnost mehanskega odpiranja v primeru
izrednega dogodka. Mehanizem je treba redno preverjati, osebje pa mora znati z njim upravljati.
(6) Na vratih prostorov, v katerih se izvaja obsevanje,
morajo biti stikala, ki onemogočajo delovanje pri odprtih vratih
oziroma prekinejo delovanje, če se vrata odprejo med obsevanjem. V primeru gama teleradioterapevtske naprave se mora
ob tem sprožiti vrnitev vira v zaščitni položaj.
(7) Izvajalec radiološkega posega mora imeti možnost
nadzora prostora in vhoda v prostor za obsevanje neposredno
ali z video nadzornim sistemom.
(8) Nadzorni prostor mora biti s prostorom za obsevanje
povezan z interfonsko povezavo.
(9) Na vhodu v prostor za obsevanje morajo biti nameščene luči, ki nedvoumno označujejo, da poteka obsevanje ali da
je sistem v stanju pripravljenosti.
(10) V prostoru za obsevanje morajo biti nameščeni zvočni ali svetlobni indikatorji, ki opozarjajo, da poteka obsevanje.
(11) Na nadzorni plošči morajo biti nameščeni indikatorji,
ki nedvoumno opozarjajo, da poteka obsevanje.
(12) Delovanje opozorilnih naprav je treba preveriti vsak
dan pred začetkom obsevanj. Če ne delujejo pravilno, se z
delom ne sme začeti, dokler napaka ni odpravljena.
25. člen
(izklop v sili)
(1) Na nadzorni plošči, pred vhodom v prostor za obsevanje in v prostoru za obsevanje, morajo biti nameščena stikala
za izklop v sili.
(2) Stikala morajo biti v prostoru za obsevanje nameščena tako, da jih doseže oseba, ki se nehote znajde v prostoru
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ob začetku obsevanja. Stikalo mora biti nameščeno tako, da
oseba pri proženju stikala ne prečka koristnega snopa sevanja.
26. člen
(varno delovanje)
(1) Radioterapevtska oprema mora biti narejena tako, da
je obsevanje mogoče sprožiti le z nadzorne plošče. Na nadzorni plošči mora biti jasno vidno, kateri način obsevanja je izbran.
(2) Na nadzorni plošči za izvajanje teleradioterapije mora
biti indikator doze obsevanja.
(3) V opremi za nadzor obsevanja morata biti vsaj dva
neodvisna sistema za nadzor doze obsevanja. V primeru izpada napajanja mora vsaj eden od njiju zagotoviti, da je mogoče
ugotoviti že prejeto dozo.
(4) Teleradioterapevtska oprema za obsevanje s fotoni z
nominalno energijo snopa nad 1MeV ali z delci, katerih energija
presega 1MeV, mora imeti napravo ali sistem za preverjanje
ključnih parametrov obsevanja.
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oprema ne sme vrniti v klinično uporabo, dokler niso izvedeni
testi, s katerimi se ugotovi ustreznost njenega delovanja. Za
obveščanje in testiranje opreme po servisiranju morajo obstajati pisni postopki.
30. člen
(merilniki sevanja)
(1) V prostoru za obsevanje z radioaktivnimi viri mora biti
od obsevalne naprave neodvisen merilnik ali indikator sevanja,
ki stalno meri hitrost doze v prostoru. Merilnik sevanja mora
biti povezan z opozorilno napravo, ki mora biti nameščena
tako, da delavce še pred vstopom v prostor opozori, da vir ni
v zaščitnem položaju. Delovanje merilnikov je treba preverjati
najmanj enkrat tedensko.
(2) Če obsevanje poteka z radioaktivnimi viri, mora biti
izven prostora za obsevanje na voljo prenosni merilnik sevanja,
ki, če se vir po obsevanju ne vrne v zaščitni položaj, služi za
odkrivanje položaja vira.

27. člen

31. člen

(namestitev in vzdrževanje radioterapevtske opreme)

(vložitev ali zamenjava radioaktivnega vira)

(1) Pred začetkom uporabe radioterapevtske opreme je
treba izvesti teste sprejemljivosti vseh parametrov, ki so pomembni za varno in zanesljivo delovanje opreme.
(2) Za prevzem opreme in izvedbo testov sprejemljivosti je
odgovoren pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
(3) O vseh spremembah na opremi ali novih načinih obsevanja morajo biti obveščeni vsi izvajalci obsevanja.

(1) Za vložitev ali zamenjavo radioativnega vira je treba
pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če ta dela
niso vključena v že veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne
dejavnosti.
(2) Za vložitev ali zamenjavo radioaktivnega vira v napravi
za obsevanje morajo obstajati pisni postopki. Pri zamenjavi vira
mora biti prisotna odgovorna oseba za varstvo pred sevanji.
(3) Zamenjavo vira morata izvajati vsaj dve osebi z ustreznim znanjem in izkušnjami. V prostor, v katerem poteka zamenjava vira, lahko vstopijo le delavci, ki izvajajo menjavo, in
odgovorna oseba za varstvo pred sevanji.
(4) Zaščitni zabojnik, v katerega se namesti izrabljeni vir
sevanja, je treba postaviti čim bližje obsevalni glavi, tako da je
izrabljeni vir med prenosom v zaščitnem položaju.
(5) Osebje, ki izvaja menjavo vira sevanja, mora poleg
osebnih dozimetrov nositi tudi elektronske alarmne dozimetre,
ki z zvočnim signalom opozarjajo na povečano hitrost doze.

28. člen
(dozimetrična umeritev radioterapevtske opreme)
(1) Pred klinično uporabo radioterapevtske opreme mora
pooblaščeni izvedenec medicinske fizike izvesti dozimetrično
umeritev za vse vrste in energije sevanja ter načine obsevanja,
ki jih naprava proizvaja oziroma se bodo klinično uporabljale,
preveriti pa jo mora še en neodvisni izvedenec medicinske
fizike.
(2) Dozimetrična umeritev mora biti izvedena v skladu s
pisnimi postopki, ki sledijo mednarodnim protokolom ali protokolom, ki jih je odobril organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(3) Dozimetrično umeritev mora pooblaščeni izvedenec
medicinske fizike preverjati v rednih časovnih intervalih, opredeljenih v programu zagotavljanja kakovosti, najmanj pa enkrat
tedensko za pospeševalnike delcev in enkrat mesečno za
gama teleradioterapevtske naprave.
(4) Po vseh večjih posegih na radioterapevtski opremi,
ki lahko spremenijo pogoje obsevanja, je treba opremo pred
klinično uporabo ponovno umeriti oziroma preveriti umeritev.
(5) Merilna oprema, s katero se izvaja dozimetrična umeritev obsevalnih naprav, mora biti sledljiva do primarnih standardov. Preverjati jo je treba najmanj enkrat v dveh letih, v
merilnem območju, ki se uporablja pri običajnem delu.
(6) O merilni opremi je treba voditi evidenco z naslednjimi
podatki:
1. tip in vrsta opreme,
2. proizvajalec opreme,
3. model opreme,
4. serijska številka ali druga identifikacija opreme,
5. leto proizvodnje,
6. datum umerjanja.
29. člen
(vzdrževanje radioterapevtske opreme)
(1) V primeru servisiranja opreme za radioterapijo morajo
biti na nadzorni plošči nalepke ali drugi ustrezni indikatorji, ki
označujejo, da je servisiranje v teku.
(2) O vseh servisnih posegih, ki lahko vplivajo na pogoje
obsevanja ali zaščito vira, je treba obvestiti osebje, ki je odgovorno za tehnično delovanje opreme. Po izvedenih posegih se

32. člen
(vstop v prostor, v katerem poteka obsevanje)
(1) V prostoru za obsevanje je med potekom obsevanja
le pacient. Če je zaradi medicinsko upravičenih razlogov potrebna prisotnost druge osebe, se je o tem treba posvetovati s
pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji ali pooblaščenim izvedencem medicinske fizike, ki določi ustrezne ukrepe
varstva pred sevanji.
(2) Osebje, ki vstopa v prostor z obsevalno napravo z
radioaktivnim virom, mora, če v prostoru ni nameščen merilnik,
ki z zvočnim signalom opozarja na povečano raven sevanja v
prostoru, poleg osebnega dozimetra nositi tudi elektronski alarmni dozimeter, ki z zvočnim signalom opozarja na povečano
hitrost doze.
IV.2 Brahiradioterapija
33. člen
(preverjanje aktivnosti vira)
(1) Pred vsakim brahiterapevtskim obsevanjem pacienta
je treba izmeriti aktivnost vira in preveriti, ali se ujema z aktivnostjo, ki jo navaja proizvajalec vira, upoštevaje radioaktivni
razpad. V primeru dolgoživih radionuklidov je pogostost preverjanja lahko manjša, opredeljena pa mora biti v programu
radioloških posegov.
(2) Izven prostora za obsevanje mora biti na voljo prenosni merilnik sevanja, ki, če se vir po obsevanju ne vrne v
zaščitni položaj, služi za odkrivanje položaja vira.
(3) Po obsevanju je treba z merilniki sevanja preveriti, da
vir sevanja ni ostal v pacientu.
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34. člen
(premični ščiti)

Če se za zaščito uporabljajo premični ščiti, mora biti njihov pravi položaj jasno označen na tleh in opisan v postopkih.
Integriteto ščitov je treba redno preverjati.
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(2) Na oddelkih za nuklearno medicino morajo biti ločene
čakalnice za paciente z apliciranimi radionuklidi in za paciente,
ki čakajo na aplikacijo, ter ločene sanitarije za paciente z apliciranimi radionuklidi.
40. člen
(splošni pogoji za odpustitev iz bolnišnice)

35. člen
(sterilizacija, dezinfekcija, čiščenje)
(1) Pri sterilizaciji ali dezinfekciji brahiterapevtskih virov
sevanja je treba zagotoviti, da:
– temperatura ne preseže 180 °C,
– se ne sterilizira ali dezinficira virov, ki so poškodovani,
– se za dezinfekcijo uporabljajo tekočine, ki ne poškodujejo identifikacijskih oznak na virih.
(2) Po opravljeni sterilizaciji, dezinfekciji ali čiščenju mora
izvajalec radiološkega posega preveriti identifikacijske oznake
na viru.
36. člen
(varstvo osebja in obiskovalcev)
(1) Pri vsakem obsevanju z viri sevanja v ali na telesu je
treba na razdalji 1 m od pacienta izmeriti in zapisati največjo
hitrost doze ter se o ustreznih ukrepih varstva pred sevanji
posvetovati s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike.
(2) Pri vstopu v prostore, v katerih poteka obsevanje, se
morajo osebje in obiskovalci ravnati po pisnih postopkih, ki jih
je odobril pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
(3) Pacienti z viri sevanja v ali na telesu ne smejo zapustiti
prostora za obsevanje, razen če to odobri medicinsko osebje,
odgovorno za terapijo, v soglasju s pooblaščenim izvedencem
medicinske fizike. O morebitnem izhodu in vrnitvi pacienta v
prostor za obsevanje je treba voditi pisno evidenco.
37. člen
(prostor za brahiterapevtsko obsevanje)
(1) Če je mogoče, naj brahiterapevtsko obsevanje poteka
v prostorih le z eno ali največ dvema bolniškima posteljama, ki
pa morata biti ločeni z ustreznim ščitom.
(2) Prostori in postelje, v katerih so pacienti, ki se jih
obseva, morajo biti označeni z znaki in napisi, ki opozarjajo na
nevarnost sevanja. Osebje, ki neguje paciente, mora biti pisno
seznanjeno s časom začetka obsevanja, trajanjem obsevanja, radionuklidom, aktivnostjo radionuklida, s katerim poteka
obsevanje, in hitrostjo doze na razdalji 1 m od pacienta. Za
točnost podatkov mora skrbeti pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
IV.3 Nuklearna medicina
38. člen
(zagotavljanje kakovosti v nuklearni medicini)
(1) Izvajanje programa zagotavljanja kakovosti v nuklearni
medicini mora zagotoviti pravilno delovanje radiološke opreme
in izvedbo posega.
(2) Program preverjanja kakovosti in postopke ter rezultate testov mora vsaj enkrat letno preveriti neodvisni izvedenec
medicinske fizike. Preverjanje mora obsegati najmanj teste iz
Tabele 2 Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Če rezultati preverjanja kakovosti kažejo, da je ogrožena varnost pacienta ali ustrezna izvedba radiološkega posega,
mora imetnik dovoljenja ukrepati skladno z zahtevo pooblaščenega izvedenca medicinske fizike.
39. člen
(čakanje na nuklearno medicinski poseg)
(1) Pacienti, ki čakajo na preiskave ali terapijo z radionuklidi, se glede obsevanja štejejo kot posamezniki iz prebivalstva.

tega:

(1) Pacienta se lahko odpustiti iz bolnišnice, če zaradi

– katerikoli posameznik iz prebivalstva nevede ne bo
prejel efektivne doze, večje od 0,3 mSv,
– člani gospodinjstva, ki prostovoljno skrbijo za pacienta
po odpustu, razen nosečih ali doječih žensk, prejmejo efektivno
dozo, manjšo od 5 mSv,
– drugi člani gospodinjstva prejmejo efektivno dozo, manjšo od 1 mSv.
(2) Način določanja doze izpostavljenih oseb iz prejšnjega
odstavka mora oceniti pooblaščeni izvedenec varstva pred
sevanji.
(3) Pacient z apliciranim radionuklidom mora pred odpustom iz bolnišnice prejeti pisna navodila in opozorila o nevarnostih sevanja in postopkih za varstvo pred sevanji, ki jih mora
pacient upoštevati, da se zmanjša tveganje zaradi nepotrebnega zunanjega obsevanja ali kontaminacije drugih oseb.
41. člen
(posebni pogoji za odpust iz bolnišnice)
(1) Pacient, ki je prejel terapevtsko dozo radionuklida 131I,
lahko zapusti bolnišnico, ko aktivnost radionuklida v pacientu
pade pod 800 MBq.
(2) Ob odpustu mora pacient dobiti dodatna navodila
vedenja, ki jih mora upoštevati v skladu s Tabelo 1 Priloge 3, ki
je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri terapiji z radionuklidi, ki so viri sevanja beta, pri
apliciranih aktivnostih manjših od 200 MBq, se lahko pacienta
odpusti iz bolnišnice brez omejevalnih ukrepov.
(4) Obdukcija in kremiranje umrlih oseb, ki so prejele
radionuklide v terapevtske namene, mora potekati v skladu
z navodili za varstvo pred sevanji, ki jih mora imeti izvajalec
dejavnosti v pisni obliki.
(5) Posebnih ukrepov varstva pred sevanji ni treba izvajati, če so aktivnosti pod vrednostmi iz Tabele 2 Priloge 3 tega
pravilnika.
42. člen
(ukrepi pri terapiji z odprtimi viri sevanja)
(1) Pacienti, ki so prejeli aktivnosti radionuklida 131I, večje
od 1100 MBq, morajo biti med terapijo v enoposteljni bolniški
sobi s sanitarijami v sobi.
(2) Hospitalizirani pacienti, ki so prejeli terapijo radionuklida 131I, z aktivnostjo, enako ali manjšo od 1100 MBq, si lahko
bolniško sobo delijo, če je za vsakega pacienta poskrbljeno,
da je doza, ki jo prejme zaradi prisotnosti drugih pacientov
v sobi, pod predpisano mejno vrednostjo za posameznike iz
prebivalstva.
(3) Pacienti iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
smejo zapustiti bolniške sobe, razen če to odobri zdravstveno
osebje, odgovorno za terapijo. O morebitnem izhodu in vrnitvi
pacienta v bolniško sobo je treba voditi pisno evidenco.
(4) Pred vhodom v sobo mora biti kontrolna točka, kjer se
preoblači osebje, ki neguje pacienta.
43. člen
(ukrepi pred izvedbo zdravstvenih posegov)
(1) Če se zdravstveno stanje pacienta poslabša in je
potrebna intenzivna nega, je glede časa zadrževanja v bližini
pacienta treba ravnati po predhodno pripravljenih pisnih navodilih, pripravljenih v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem
za varstvo pred sevanji.
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(2) Pred operacijo pacienta, ki je prejel terapevtski odmerek radionuklida, je treba ugotoviti aktivnost, ki je še v pacientu.
Skupaj z odgovorno osebo za varstvo pred sevanji je treba
določiti ukrepe varstva pred sevanji.
44. člen
(ukrepi ob odpustu iz bolnišnice)
(1) Pred odpustom pacienta iz bolnišnice je treba preveriti
kontaminacijo obleke in osebnih stvari pacienta in jih po potrebi
dekontaminirati ali zadržati.
(2) Po odpustu pacienta iz bolnišnice je treba izvesti meritve kontaminacije v bolniški sobi, kjer je ležal, in jo po potrebi
dekontaminirati.
IV.4 Rentgenska radiologija, razen posegov
v zobozdravstvu
45. člen
(zagotavljanje kakovosti v rentgenski radiologiji)
(1) Izvajanje programa zagotavljanja kakovosti v rentgenski radiologiji mora zagotoviti pravilno delovanje radiološke
opreme in izvedbo posega.
(2) Program preverjanja kakovosti in postopke ter rezultate testov mora vsaj enkrat letno preveriti neodvisni izvedenec
medicinske fizike. Preverjanje v rentgenski radiologiji mora
obsegati najmanj teste določene v Tabeli 3 Priloge 2 tega
pravilnika.
46. člen
(prostori)
(1) Rentgenski diagnostični posegi se izvajajo v posebnih
prostorih (diagnostični prostori), ki so namenjeni in prilagojeni
izvajanju takšnih posegov. Izjeme so posegi med operacijami
in posegi pri nepokretnih pacientih na bolniških posteljah, kjer
se uporabljajo mobilne rentgenske naprave.
(2) Naenkrat se sme v enem prostoru izvajati največ en
radiološki poseg, razen če je prostor posebej prilagojen izvajanju več posegov. Ob tem mora biti zagotovljeno, da so hitrosti
absorbirane doze, ki jo prejme pacient zaradi izvajanja drugega
posega v prostoru manjše od vrednosti, ki lahko povzročijo izpostavljenost, ki povzroča preseganje predpisanih mejnih doz
za posameznika iz prebivalstva.
(3) Vhodi, ki niso pod neposrednim nadzorom izvajalca radiološkega posega, morajo biti izdelani tako, da med posegom
preprečujejo vstop v diagnostični prostor.
(4) Nadzorna plošča rentgenskege naprave mora biti
nameščena tako, da izvajalec radiološkega posega ves čas
posega vidi pacienta. Če je neposreden pogled na pacienta
onemogočen, je treba zagotoviti video povezavo med nadzornim in diagnostičnim prostorom. Če je nadzorna plošča v ločenem prostoru, mora med nadzornim in diagnostičnim prostorom
obstajati interfonska povezava.
47. člen
(osebna varovalna oprema)
(1) Osebno varovalno opremo morajo uporabljati vse osebe, ki so med izvajanjem radiološkega posega v nadzorovanih
območjih. Vrsta varovalne opreme, njene zaščitne sposobnosti
in način njene uporabe za posamezno vrsto posegov se določijo v soglasju s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji.
(2) Vsa osebna varovalna oprema mora biti označena s
podatkom o zaščitni sposobnosti (ekvivalentni debelini svinca).
48. člen
(osebna varovalna oprema za pacienta)
(1) Vrsto uporabljene varovalne opreme, njene zaščitne
sposobnosti in način uporabe za posamezno vrsto posegov
določi pooblaščeni izvedenec medicinske fizike in mora biti
sestavni del pisnega navodila za posamezno vrsto posega.
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(2) Varovalna oprema za paciente mora biti označena s
podatkom o zaščitni sposobnosti (ekvivalentni debelini svinca).
49. člen
(ohišje rentgenske cevi)
(1) Ohišje, v katerem je rentgenska cev (vključno z zaslonkami za omejevanje koristnega snopa), mora biti takšno,
da na razdalji 1 m od gorišča pri največji obremenitvi cevi doza
v zraku zaradi puščanja ohišja ne presega 1 mGy v eni uri.
(2) Na ohišju rentgenske cevi ali na drugem mestu morajo
biti čitljivo označeni tip in številka rentgenske cevi.
(3) Razen pri napravah za računalniško tomografijo in pri
rentgenskih napravah za določanje kostne gostote, mora biti
na ohišju, v katerem je rentgenska cev, označena lega gorišča.
50. člen
(filtracija koristnega snopa)
(1) Koristni snop rentgenske svetlobe, ki se uporablja
pri rentgenskih radioloških posegih, mora biti filtriran. Skupno
filtracijo sestavljajo stalni vgrajeni filter, ki ga ni mogoče odstraniti brez orodja, dodatni filtri in druga oprema, nameščena
v koristni snop.
(2) Vsi filtri morajo biti označeni na rentgenski napravi
tako, da je mogoče določiti skupno filtracijo koristnega snopa.
(3) Debelina stalnega vgrajenega filtra mora biti čitljivo
označena na ohišju rentgenske cevi in, če je ohišje cevi nedostopno, tudi na zunanjih dostopnih površinah rentgenske
naprave.
(4) Dodatni filtri morajo biti označeni s kemijskim simbolom snovi, iz katere je filter, in debelino v mm ali z ekvivalentno
debelino v mm Al. Če filter ni iz aluminija in je debelina filtra
izražena z ekvivalentno debelino Al, mora biti označeno, pri
kateri energiji sevanja je bila ekvivalentna debelina določena.
(5) Če naprava omogoča spreminjanje filtracije, radiografska tehnika pa tega ne uporablja, je treba preprečiti nenamerne
spremembe filtra.
(6) Skupna ekvivalentna filtracija rentgenskega snopa
za diagnostične namene, razen za mamografijo, mora znašati
najmanj 2,5 mm Al, od katerega mora ekvivalentna debelina
stalnega vgrajenega filtra znašati najmanj 1,5 mm Al.
51. člen
(določanje polja koristnega sevanja)
(1) Rentgenske naprave morajo imeti sistem zaslonk za
omejevanje polja koristnega snopa rentgenske svetlobe. Zaslonke morajo biti konstruirane tako, da minimizirajo polje izven
koristnega snopa.
(2) Največje polje, ki ga dovoljuje sistem zaslonk, se mora
ujemati z dimenzijami največjega slikovnega sprejemnika v
uporabi na najmanjši razdalji, ki se klinično uporablja.
(3) Sistem zaslonk rentgenskih naprav za slikanje mora biti
opremljen s svetlobnim indikatorjem koristnega snopa sevanja.
Razlika med sevalnim poljem in svetlobno indikacijo ne sme na
nobenem robu polja presegati 2 % razdalje med goriščem in
slikovnim sprejemnikom. Pri rentgenskih napravah, ki se uporabljajo za slikanje otrok, ta razlika ne sme presegati 1 %.
(4) Rentgenska naprava za presvetljevanje mora zagotavljati, da je koristni snop sevanja vedno usmerjen proti slikovnemu sprejemniku. Sistem zaslonk mora velikost koristnega
polja samodejno prilagajati razdalji med goriščem naprave in
slikovnim sprejemnikom ter izbrani velikosti slikovnega sprejemnika. Pri rentgenskih napravah za računalniško tomografijo
se mora širina reza na slikovnem sprejemniku ujemati z nastavljeno širino reza.
52. člen
(aktivna zaščita)
(1) Na nadzorni plošči rentgenske naprave mora biti jasno
vidna indikacija, da je naprava vključena in pripravljena za
ekspozicijo.
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(2) Če je mogoče z enega mesta sprožiti delovanje več
rentgenskih cevi, mora biti na nadzorni plošči jasno označeno,
katera cev je izbrana in pripravljena za ekspozicijo.
(3) Vsa stikala za proženje ekspozicij morajo biti jasno
označena.
(4) Za stalno nameščene rentgenske naprave morajo
biti stikala nameščena na nadzornem mestu, ki je namenjeno
izvajalcu radiološkega posega. Za premične naprave mora biti
izvedba stikala takšna, da omogoča izvajalcu radiološkega posega umik iz neposredne bližine koristnega snopa na razdaljo
vsaj 2 m od pacienta in ohišja rentgenske cevi.
(5) Stikala morajo biti konstruirana in nameščena tako,
da onemogočajo nenamerno proženje naprave. Stikala v obliki
stopalk morajo biti takšna, da pri narobe obrnjeni stopalki proženje ekspozicij ni mogoče.
(6) Stikala za proženje ekspozicij morajo biti takšna, da
ekspozicija poteka samo, dokler izvajelec posega pritiska stikalo, in se prekine takoj, ko pritisk popusti. Stikalo za proženje
ekspozicij mora biti izvedeno tako, da je naslednjo ekspozicijo
mogoče izvesti le, če je izvajalec radiološkega posega popolnoma spustil stikalo. Izjema so naprave, pri katerih ekspozicija
poteka s preiskovanjem vzdolž pacienta. Pri teh napravah mora
imeti izvajalec radiološkega posega možnost prekiniti poseg še
preden se izvede do konca.
(7) Rentgenske naprave morajo imeti jasno svetlobno
ali zvočno indikacijo ekspozicije, ki traja ves čas ekspozicije
oziroma vsaj toliko časa, da je nedvoumno jasno, da je bila
ekspozicija izvedena.
(8) Premične rentgenske naprave, ki za ekspozicijo ne potrebujejo neposredne priključitve na električno omrežje, morajo
imeti sistem za zaklepanje, s katerim se nepooblaščenim osebam prepreči proženje ekspozicij. Takšne rentgenske naprave
morajo biti zaklenjene, kadar niso v uporabi.
53. člen
(ekspozicijski parametri)
(1) Nadzorna plošča rentgenske naprave mora biti opremljena s prikazovalnikom, ki mora pred, med in po ekspoziciji
prikazovati podatke o ekspoziciji. Podatki morajo po ekspoziciji
ostati vidni na prikazovalniku, dokler izvajalec radiološkega
posega na nadzorni plošči ne izbere novih ekspozicijskih parametrov ali namerno prekine prikaz.
(2) Pri rentgenskih napravah za slikanje morajo biti pred
ekspozicijo prikazani izbrani ekspozicijski parametri in po ekspoziciji parametri, iz katerih je mogoče določiti izpostavljenost
pacienta.
(3) Pri rentgenskih napravah za presvetljevanje mora biti
pred in med ekspozicijo prikazan izbrani način presvetljevanja
in izbrana velikost polja, med ekspozicijo pa ekspozicijski parametri in skupni čas trajanja presvetljevanja.
(4) Vse novo nameščene rentgenske naprave za računalniško tomografijo morajo imeti sistem avtomatskega prilagajanja ekspozicijskih parametrov pacientu, pred izvedbo posega
pa prikazati parametre za oceno doze pri posegu.
54. člen
(nadzor ekspozicij)
(1) Rentgenske naprave za slikanje morajo imeti sistem
za omejitev največje možne ekspozicije. Poleg tega mora imeti
naprava neodvisen sistem, s katerim je mogoče predčasno
prekiniti ekspozicijo, če izvajalec radiološkega posega ugotovi,
da je ta nepravilna. Kot takšen sistem se šteje tudi stikalo, ki ga
je treba držati vključenega celotno trajanje ekspozicije.
(2) Rentgenske naprave za slikanje morajo imeti sistem
avtomatskega nadzora ekspozicij. Izjema so mobilne naprave,
namenjene slikanju na bolniških posteljah ali v operacijskih
dvoranah oziroma posebni primeri, ko je treba uporabo takšnih
naprav posebej upravičiti.
(3) Rentgenske naprave za presvetljevanje morajo imeti
merilnik skupnega trajanja presvetljevanja z zvočnim alarmom,
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ki se sproži po petih minutah presvetljevanja. Zvočni alarm
mora biti takšen, da ga je mogoče prekiniti zgolj ročno.
(4) Rentgenske naprave za računalniško tomografijo morajo imeti možnost prekinitve izvajanja posega preden se končajo vsi predvideni rezi.
55. člen
(zahteve in omejitve za naprave)
(1) Za radiološke posege, pri katerih se uporablja presvetljevanje, se smejo uporabljati le rentgenske naprave, opremljene s sistemom za avtomatski nadzor hitrosti doze in s
slikovnimi sprejemniki ali podobno tehnologijo, ki omogoča
spremljanje slike na oddaljenem zaslonu.
(2) Rentgenske naprave za presvetljevanje morajo imeti
za zmanjševanje obsevanosti pacientov sistem za ohranjanje
zadnje slike, po možnosti pa tudi druge tehnične rešitve, kot so
pulzno delovanje, izbiro različnih ravni ekspozicije in frekvence
slikovnih serij.
(3) Radiološka oprema, ki se uporablja pri intervencijskih posegih, mora vključevati napravo ali sistem, ki izvajalca
posega obvešča o količini sevanja, ki ga oprema oddaja med
posegom.
(4) Radiološka oprema, ki se uporablja pri intervencijskih
posegih ali za računalniško tomografijo, in vsa nova radiološka
oprema, ki se uporablja za načrtovanje, vodenje ali spremljanje
zdravljenja, mora vključevati napravo ali sistem, ki ob koncu
posega poda informacije, ki omogočajo oceno obsevanosti
pacienta.
(5) Radiološka oprema, ki se uporablja pri intervencijskih
posegih ali za računalniško tomografijo, mora omogočati prenos informacij, ki omogočajo oceno obsevanosti pacienta, v
poročilo o preiskavi na napravi.
(6) Ne glede na zahteve tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena mora nova rentgenska diagnostična oprema
vključevati napravo ali sistem, ki poda informacije, ki omogočajo oceno obsevanosti pacienta. Kjer je to primerno mora
oprema omogočati prenos teh informacij v poročilo o preiskavi
na napravi.
(7) Naprav za računalniško tomografijo z le eno vrsto
sprejemnikov ni dovoljeno uporabljati.
(8) Za slikanje dojk ni dovoljeno uporabljati mamografskih
naprav:
– z razdaljo med goriščem in slikovnim sprejemnikom,
manjšo od 60 cm;
– s slikovnim poljem, manjšim od 18x24 cm2, razen za
izvajanje stereotaktične punkcije dojk;
– brez motorizirane naprave za stiskanje dojke;
– brez prikaza debeline slikane dojke in sile kompresije in
– z analognim sprejemnikom brez radiografske rešetke.
IV.5 Zobna rentgenska radiologija
56. člen
(zagotavljanje kakovosti v zobni rentgenski radiologiji)
(1) Izvajanje programa zagotavljanja kakovosti v zobni
rentgenski radiologiji mora zagotoviti pravilno delovanje radiološke opreme in izvedbo posega.
(2) Program preverjanja kakovosti in postopke ter rezultate testov mora vsaj enkrat letno preveriti neodvisni izvedenec
medicinske fizike. Preverjanje v zobni rentgenski radiologiji
mora obsegati najmanj teste iz Tabele 4 Priloge 2 tega pravilnika.
57. člen
(prostori zobne rentgenske diagnostike)
(1) Zobna rentgenska diagnostika se praviloma izvaja v
prostorih, ki so namenjeni in prilagojeni izvajanju teh posegov.
(2) Intraoralne rentgenske naprave se lahko uporabljajo
tudi v prostorih, ki niso namenjeni izključno rentgenski diagnostiki, če je zagotovljena ustrezna zaščita sosednjih prostorov
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pred sevanjem naprave in če je na voljo dovolj prostora, da se
izvajalec radiološkega posega lahko umakne na varno razdaljo
in iz smeri koristnega snopa.
(3) Uporaba ročnih zobnih rentgenskih naprav je dovoljena le v izjemnih okoliščinah, ko uporaba stacionarnih ali
mobilnih zobnih rentgenskih naprav ni mogoča in je izvedba
radiološkega posega potrebna.
(4) Dokazila o upravičenosti uporabe ročnih zobnih rentgenskih naprav mora zagotoviti imetnik dovoljenja in jih priložiti
vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo.
58. člen
(ohišje)
(1) Ohišje intraoralnih rentgenskih naprav mora biti takšno, da na razdalji 1 m od gorišča pri največji obremenitvi
cevi skupna doza v zraku zaradi puščanja ohišja ne presega
0,25 mGy v eni uri.
(2) Ohišje drugih zobnih rentgenskih naprav mora biti
takšno, da na razdalji 1 m od gorišča pri največji obremenitvi
cevi doza v zraku zaradi puščanja ohišja ne presega 1 mGy
v eni uri.
(3) Na ohišju rentgenske cevi ali na drugem primernem
mestu na napravi mora biti čitljivo označen tip in številka rentgenske cevi ter velikost gorišč.
(4) Na ohišju rentgenske cevi mora biti označena lega
gorišča.
59. člen
(filtracija)
(1) Snop rentgenske svetlobe, ki se uporablja pri zobni
rentgenski diagnostiki, mora biti filtriran.
(2) Na rentgenski napravi morajo biti oznake o filtrih tako,
da je mogoče določiti skupno filtracijo koristnega snopa.
(3) Skupna ekvivalentna filtracija rentgenskega snopa
mora znašati najmanj 1,5 mm Al za zobne rentgenske naprave,
ki delujejo pri anodni napetosti do 70 kV, in najmanj 2,5 mm Al
za zobne rentgenske naprave, ki delujejo pri anodni napetosti
višji od 70 kV.
(4) Če skupna filtracija koristnega snopa intraoralnih
rentgenskih naprav znatno presega vrednosti iz prejšnjega
odstavka, je treba zagotoviti, da časi slikanj ne presežejo ene
sekunde.
60. člen
(izbira slikovne tehnike)
(1) Intraoralne rentgenske naprave morajo delovati pri
anodni napetosti nad 50 kV, vse nove rentgenske naprave pa
v območju napetosti od 60 kV do 90 kV. Parametre ekspozicije
mora biti mogoče prilagoditi slikanemu objektu in slikovnim
detektorjem.
(2) Panoramske zobne rentgenske naprave in naprave za
cefalometrijo morajo delovati pri anodni napetosti v območju
med 60 kV in 125 kV.
61. člen
(določanje polja koristnega sevanja)
(1) Intraoralne zobne rentgenske naprave morajo imeti
distančnike, ki zagotovijo ustrezno razdaljo med goriščem rentgenske cevi in kožo pacienta ter omejijo koristni snop sevanja.
Distančnik rentgenske naprave za intraoralno slikanje zob mora
zagotoviti, da je razdalja med goriščem rentgenske cevi in kožo
pacienta vsaj 200 mm, koristni snop na izhodu distančnika pa
omejiti na:
– polje, ki ne presega velikosti uporabljenega slikovnega
detektorja na nobenem robu za več kot 2,5 mm oziroma v
nobenem primeru ne presega velikosti 40 mm x 50 mm za
naprave s pravokotnim zaslanjanjem, ali
– polje s premerom največ 60 mm za naprave s krožnim
zaslanjanjem snopa.
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(2) Nove intraoralne zobne rentgenske naprave imajo
lahko le pravokotno zaslanjanje koristnega snopa.
(3) Panoramske zobne rentgenske naprave morajo imeti
ustrezno opremo za namestitev pacienta in svetlobne indikatorje polja. Kolimatorji sevalnega snopa morajo snop usmeriti na
režo kolimatorja pred slikovnim detektorjem. Velikost koristnega snopa ne sme presegati velikosti slikovnega sprejemnika.
(4) Cefalometrija se lahko izvaja le z zobnimi rentgenskimi
napravami, ki so prilagojene posegu. Naprava mora imeti sistem za pozicioniranje pacienta (cefalostat). Velikost sevalnega
snopa ne sme presegati velikosti slikovnega sprejemnika.
62. člen
(aktivna zaščita)
(1) Na nadzorni plošči zobnih rentgenskih naprav mora
biti vidna indikacija, da je rentgenska naprava vključena oziroma pripravljena na ekspozicijo.
(2) Zobne rentgenske naprave morajo imeti jasno svetlobno in zvočno indikacijo ekspozicije, ki mora trajati ves čas
ekspozicije oziroma vsaj toliko časa, da je nedvoumno jasno,
da je bila ekspozicija izvedena.
(3) Vse novo nameščene panoramske zobne rentgenske
naprave morajo biti opremljene s sistemom, ki samodejno
prekine ekspozicijo v primeru prekinitve rotacije. V primeru
prekinitve ekspozicije mora biti onemogočeno nadaljevanje
ekspozicije s položaja, v katerem je bila ekspozicija prekinjena.
63. člen
(proženje in nadzor ekspozicij)
(1) Stikala za proženje ekspozicij morajo biti jasno označena. Onemogočeno mora biti nenamerno proženje ekspozicij.
(2) Stikala za proženje ekspozicij morajo biti takšna, da
ekspozicija poteka samo, dokler izvajalec radiološkega posega
pritiska stikalo in se prekine takoj, ko pritisk popusti. Stikalo za
proženje ekspozicij mora biti izvedeno tako, da je naslednjo
ekspozicijo mogoče izvesti le, če je izvajalec radiološkega
posega popolnoma spustil stikalo.
(3) Stikala za proženje ekspozicij morajo biti izvedena
tako, da omogočajo izvajalcu radiološkega posega, da se umakne iz neposredne bližine koristnega snopa na razdaljo vsaj
2 m od pacienta in ohišja rentgenske cevi.
(4) Zobne rentgenske naprave morajo imeti sistem, ki
samodejno prekine ekspozicijo po tem, ko ta doseže določeno raven. Poleg tega mora imeti zobna rentgenska naprava
dodatni neodvisni sistem, s katerim je mogoče ekspozicijo
predčasno prekiniti, če izvajalec radiološkega posega ugotovi,
da je ta nepravilna. Kot takšen sistem se šteje tudi stikalo, ki
ga je treba držati celotno trajanje ekspozicije.
IV.6 Veterina
64. člen
(uporaba rentgenskih naprav v veterini)
Pri uporabi rentgenskih naprav v veterini se smiselno
uporabljajo določbe tega pravilnika za rentgensko radiologijo
v zdravstvene namene.
V. KLINIČNA PRESOJA IN OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
65. člen
(klinična presoja)
(1) Klinično presojo izvedbe radioloških posegov izvede
neodvisna komisija, ki jo imenuje izvajalec sevalne dejavnosti.
V komisiji morajo sodelovati vsaj predstavnik zdravnikov, odgovornih za radiološke posege, predstavnik dozimetristov in
predstavnik pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, vsi s
področja, na katerem se opravlja presoja.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka izdela poročilo presoje
s predlogi za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ki ga mora
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imetnik dovoljenja posredovati organu, pristojnemu za varstvo
pred sevanji, najpozneje v treh dneh po prejemu. Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, lahko ugotovitve klinične presoje
izvedbe radioloških posegov uporabi pri določitvi ukrepov za
odpravo pomanjkljivosti.
(3) Pogostost kliničnih presoj izvedbe radioloških posegov
iz prvega odstavka tega člena in njihov obseg ter vsebina se
določijo v programu radioloških posegov.
(4) Klinično presojo izvedbe radioloških posegov iz prvega
odstavka tega člena izvede imetnik dovoljenja najmanj enkrat v
petih letih, za posege iz tretje alineje prvega odstavka 12. člena
tega pravilnika pa najmanj enkrat letno.
(5) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, sam odredi
klinično presojo izvedbe radioloških posegov in imenuje komisijo, če:
– so diagnostične referenčne ravni nenehno presežene,
– obstaja utemeljen sum, da se radiološki posegi izvajajo
v nasprotju s pisnimi postopki ali
– obstaja utemeljen sum, da radiološke posege izvajajo
osebe, ki za to niso ustrezno usposobljene.
66. člen
(ocena izpostavljenosti)
Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, zagotavlja oceno izpostavljenosti prebivalstva zaradi radiodiagnostičnih in
intervencijskih posegov. Kjer je to mogoče, se izpostavljenost
prikaže kot porazdelitev po starosti in spolu preiskovanca.
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opreme, optimizacije, odgovornosti, usposobljenosti, varstva v
času nosečnosti in ustrezne vključenosti pooblaščenega izvedenca medicinske fizike,
– imeti odobren program radioloških posegov, ki je skladen z namenom preiskave in potrebno kakovostjo slike, in
– kjer je to smiselno, določiti posebne diagnostične referenčne ravni.
(6) Dozne ograde za izpostavljenost zaradi slikanja v
nemedicinske namene, pri katerih se ne uporablja medicinska
radiološka oprema, morajo biti postavljene znatno pod mejnimi
dozami za posameznike iz prebivalstva.
(7) Imetnik dovoljenja mora izpostavljeni osebi zagotoviti
ustrezne informacije o slikanju in pridobiti njegovo soglasje za
izvedbo slikanja. Izjemoma se lahko na podlagi suma, da gre
za kaznivo dejanje, slikanje izvede tudi brez preiskovančevega
soglasja.
(8) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, zagotavlja
prepoznavanje dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenost nemedicinskemu slikanju, pri čemer upošteva zlasti dejavnosti iz
Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(9) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, pri določitvi
zahtevanih pogojev za izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri
pride do izpostavljenosti posameznikov zaradi slikanja v nemedicinske namene, in meril za izvajanje posameznih slikanj
v okviru te sevalne dejavnosti, sodeluje z drugimi pristojnimi
organi in strokovnimi medicinskimi združenji.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VI. SLIKANJE V NEMEDICINSKE NAMENE
67. člen
(slikanje v nemedicinske namene)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti presojo
upravičenosti pri izpostavljenosti zaradi slikanja v nemedicinske namene, pri čemer je:
– treba presoditi upravičenost vsake posamezne vrste
izpostavljenosti zaradi slikanja v nemedicinske namene;
– treba presoditi upravičenost vsake posamezne izpostavljenosti zaradi slikanja v nemedicinske namene posebej;
– pri slikanju v nemedicinske namene, pri kateri se uporablja medicinska radiološka oprema, ob vnaprejšnji presoji vsake posamezne izpostavljenosti treba upoštevati cilje in namen
preiskave ter značilnosti preiskovanca.
(2) Presojo upravičenosti vsake posamezne vrste in vsake posamezne izpostavljenosti zaradi slikanja v nemedicinske
namene je treba ponoviti, če obstajajo novi podatki ali okoliščine, ki bi vplivale na presojo.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, lahko v
posebnih okoliščinah organ, pristojen za varstvo pred sevanji,
odobri izpostavljenost zaradi slikanja v nemedicinske namene brez presoje upravičenosti za izvedbo vsake posamezne
preiskave.
(4) Okoliščine, ki upravičujejo izpostavljenosti zaradi slikanja v nemedicinske namene brez presoje upravičenosti za
izvedbo vsake posamezne preiskave, mora organ, pristojen za
varstvo pred sevanji redno preverjati.
(5) Izvajalec dejavnosti, ki vodi do izpostavljenosti zaradi
slikanja v nemedicinske namene, pri kateri se uporablja medicinska radiološka oprema, mora:
– izpolnjevati zahteve, kot so opredeljene za izvajanje
radioloških posegov, vključno z zahtevami glede medicinske

68. člen
(prehodna določba)
Imetnik dovoljenja svojo dejavnost uskladi z drugo alinejo
tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika v enem letu od dneva njegove uveljavitve.
69. člen
(prenehanje uporabe)
bljati:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upora-

– Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Uradni list RS, št. 111/03, 75/15 in 76/17
– ZVISJV-1) in
– poglavja IV.2. Radioterapija, IV.3. Rentgenska diagnostika v medicini in IV.4. Rentgenska diagnostika v veterini
Pravilnika o uporabi virov sevanj in sevalni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 27/06, 76/17 – ZVISJV-1 in 27/18).
70. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2018
Ljubljana, dne 10. aprila 2018
EVA 2018-2711-0010
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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PRILOGA 1
Vsebina, obseg in oblika programa radioloških posegov
1. Opis posegov
2. Odgovornost osebja (odgovorni zdravniki, izvajalci posegov, pooblaščeni medicinski fiziki)
2. Napotitev pacienta (napotni zdravnik, način napotitve in ravnanje v primeru nosečih pacientk)
3. Izvedba posega (priprava posega, namestitev pacienta, uporaba zaščitnih sredstev in osebne
varovalne opreme, izvedba posega, radiološka oprema, parametri, ki vplivajo na potek in kakovost
posega
4. Obsevanost pacienta (metodologija ocene obsevanosti ali izpostavljenosti, meritve,
potencialna izpostavljenost pacientov)
5.Vodenje in shranjevanje podatkov o izvedenih posegih
6. Program zagotavljanja kakovosti (usposabljanje osebja, zagotavljanje tehnične kakovosti,
servisiranje in vzdrževanje radiološke opreme)
7. Pretekle izkušnje v primerih nenamerne izpostavljenosti ali izpostavljenosti pacientov zaradi
izrednih dogodkov (opis dosedanjih dogodkov, analiza vzrokov, ocena prejetih doz, opis drugih
dogodkov, pomembnih z vidika varstva pacientov, opis izvedenih ukrepov po izrednem dogodku ali
nenamerni izpostavljenosti ter ocena njihove učinkovitosti)

Stran
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PRILOGA 2
Postopki preverjanj pri radioterapiji, v nuklearni in rentgenski medicini
Tabela 1
Radioterapija
Sklop
Mehanski in geometrijski
parametri

Dozimetrični parametri
Varnostni sistemi

Testi








natančnost izocentra
kazalniki razdalje
nastavitve laserjev
lega in velikost obsevalnih polj
sovpadanje svetlobne indikacije polja z obsevnim
poljem
mehanska stabilnost
pribor za nastavitev in imobilizacijo pacienta






dozimetrična umeritev vseh snopov v klinični uporabi
konstantnost obsevnega snopa
varnostna stikala
sistemi za avdio in video nadzor

Tabela 2
Nuklearna medicina
Vrsta opreme
Merilniki aktivnosti
Gama kamere

SPECT

PET

Testi
 Natančnost določitve diagnostične doze
 Ponovljivost
 Linearnost
 Mehanske lastnosti
 Ozadje
 Homogenost (notranja, sistemska)
 Občutljivost
 Energijska ločljivost
 Prostorska ločljivost
Vse parametre kot pri gama kamerah, poleg tega pa še:
 Center rotacije
 Rekonstruirana tomografska ločljivost
 Testi z Jaszczak fantomom
 Mehanske lastnosti
 Homogenost
 Normalizacija odziva
 Umerjanje koncentracije aktivnosti
 Občutljivost
 Energijska ločljivost
 Prostorska ločljivost

Tabela 3
Rentgenska radiologija brez zobne rentgenske diagnostike
Parameter
Metoda preverjanja
Ohišje rentgenske cevi
 Preverjanje oznak
 Merjenje puščanja ohišja
 Preverjanje velikosti gorišč
Filtracija
 Preverjanje oznak filtrov
 Merjenje razpolovne debeline (HVL)
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Polje koristnega sevanja

Aktivna zaščita

Ekspozicijski parametri

Nadzor ekspozicij
Kakovost slike

Št.
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Delovanje zaslonk
Ujemanje svetlobne indikacije polja s sevalnim poljem
(kongruenca)
Centriranje koristnega snopa
Indikacije na nadzorni plošči
Opozorila
Delovanje stikal za proženje
Delovanje stikal za izklop v sili
Delovanje prikazovalnika
Odstopanje od pravih vrednosti
Ponovljivost
Linearnost
Specifična ekspozicijska doza
Sistem za nadzor izpostavljenosti pacienta
Delovanje avtomatske kontrole ekspozicije
Prostorska ločljivost
Kontrastna ločljivost

Tabela 4
Zobna rentgenska radiologija
Parameter
Način preverjanja
Ohišje rentgenske cevi
 Preverjanje oznak
 Merjenje puščanja ohišja
 Preverjanje velikosti gorišč
Filtracija
 Preverjanje oznak filtrov
 Merjenje razpolovne debeline (HVL)
Polje koristnega sevanja



Aktivna zaščita









Ekspozicijski parametri

Stran

Delovanje zaslonk oziroma preverjanje velikosti
koristnega snopa
Indikacije na nadzorni plošči
Opozorila
Delovanje stikal za proženje
Delovanje prikazovalnika
Odstopanje od pravih vrednosti
Ponovljivost nastavitev
Specifična ekspozicijska doza

5133

Stran
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PRILOGA 3
Navodila za odpust iz bolnišnice po terapiji
Tabela 1
Aplicirana aktivnost 131I (MBq)
30
200
400
Čas omejitve v dnevih
1
15
21

600

800

25

27

Zadrževati se na
razdalji vsaj 1 m od otroka,
starosti 3–5 let

-

11

16

20

22

Zadrževati se na
razdalji vsaj 1 m od otroka,
starejšega od 5
let

-

5

11

14

16

Spati ločeno od drugih oseb
Izogibati se daljšega
stika z odraslimi (več kot 3
ure na razdalji, manjši od 1
m)

-

-

-

4
-

8
1

Omejitev
Zadrževati se na
razdalji vsaj 1 m od otroka,
mlajšega od 3
let

Tabela 2
Radionuklid
131 I
125 I, zrna
103 Pd, zrna
90Y, koloidna raztopina
198Au, zrna
198Au, koloidna raztopina
32P
89Sr

Pokop
Aktivnost (MBq)

400
4000
15000
2000
4000
400
2000
2000

Kremiranje
Aktivnost (MBq)

400
70
100
30
200
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Stran

5135

PRILOGA 4. Okvirni seznam dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenost zaradi nemedicinskega
slikanja
Dejavnosti, pri katerih pride do namerne izpostavljenosti ljudi zaradi namenov, ki niso medicinski, so,
med drugimi:
1. Dejavnosti z uporabo medicinske radiološke opreme:
– radiološka zdravstvena ocena za namene zaposlitve;
– radiološka zdravstvena ocena za namene priseljevanja;
– radiološka zdravstvena ocena za namene zavarovanja;
– radiološka ocena fizičnega razvoja otrok in mladoletnikov, za namene njihove kariere v
športu, plesu itd.;
– radiološka ocena starosti;
– uporaba ionizirajočega sevanja za identifikacijo skritih predmetov v človeškem telesu.
2. Dejavnosti, pri katerih se ne uporablja medicinska radiološka oprema:
– uporaba ionizirajočega sevanja za identifikacijo predmetov, skritih v človeškem telesu ali
pritrjenih nanj;
– uporaba ionizirajočega sevanja za identifikacijo skritih ljudi kot del pregleda tovora;
– dejavnosti, ki vključujejo uporabo ionizirajočega sevanja za pravne ali varnostne namene.

Stran
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VSEBINA
1542.
1543.

1544.

1545.
1546.

1547.
1548.

1549.
1550.
1551.
1552.
1625.
1553.
1554.
1555.
1556.

1557.
1558.
1559.

1560.

1561.

DRŽAVNI SVET

Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta
Republike Slovenije
Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega
sveta Republike Slovenije

4915
4915

1563.
1564.

VLADA

Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni
opremi
Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe
in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo
posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A
in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017
zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne
in elektronske opreme

1562.

4915

1565.

4925
1566.
4927
4930

4935

1567.
1568.

1569.

MINISTRSTVA

Pravilnik o pripravništvu, strokovnem izpitu in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi
Pravilnik o Slovenski potici
Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih
storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi
ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
Pravilnik o potrdilu o overitvi
Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih
sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje
in maka
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o
zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki
Sloveniji za leto 2018
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«

4935
4941
4941
4942

1570.

1572.

Odlok o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti Občine Brezovica
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica

4947

4948
4948
4949

4954
4959

4959

4960

BREZOVICA
1573.
1618.

4944

4961
4962
5112

CELJE
1619.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje CI-6

1620.

Sklep o začetku priprave dveh občinskih podrobnih
prostorskih načrtov za del enote urejanja prostora
Dobrna 20 (DO 20), za del enote urejanja prostora
Dobrna 17 (DO 17) in za del enote urejanja prostora Dobrna 19 (DO 19) – za Terme Dobrna
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Gutenek

5112

DOBRNA
4944
4945

4946
4946

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

4947

AJDOVŠČINA
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za
leto 2017

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti
članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih
funkcij
Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju
Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega
upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke
in hranilnice
Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

4947

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

1571.

4943

4944

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. aprila 2018
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. aprila 2018
Odločba o imenovanju namestnice vodje Specializiranega državnega tožilstva RS
Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra
transakcijskih računov
Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in
posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih
obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in
stanjih na njihovih transakcijskih računih
Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih
podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih
računov v elektronski obliki

OBČINE

5120
4943

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1621.
1622.

5113
5115
5117

DOL PRI LJUBLJANI
4946

1574.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2017

4963

Stran

5137

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav v Občini Laško
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2018 v Občini Laško

5003
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Št.

GROSUPLJE
1575.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 3

1599.
4963

HORJUL
1576.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017

1600.
4965

HRPELJE - KOZINA
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.

Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja
ob »Železnem mostu« na Kozini
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

4966

1584.
1585.
1586.
1587.

Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Idrija
Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja
izbirne gospodarske javne službe upravljanje z
občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti
v občinski lasti v Občini Idrija
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

1589.
1590.
1591.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kamnik
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik
Merila za določitev višine nadomestila za člane
volilnih organov Občine Kamnik

Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi
Sveta RCERO LJUBLJANA

1602.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcele št. 1/233, 1/273 in
1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcele št. 622/7, 622/8,
660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 629/6, 959/13 vse k. o.
2325-Miren

4968
4969

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči

4969

1594.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Koper
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za
leto 2017

4971

4972
4973

1623.

1596.
1597.

1598.

Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto
2018
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode,
društva in ostale pravne osebe
Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v
krajevnih skupnostih Občine Laško

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Turistično območje Mozirje
center VZHOD

5005

4974

1606.

4974
4983

4984

5118

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO
59/5 druge spremembe

5007

5009

SEVNICA
1607.
1608.

4983

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Odranci

POSTOJNA
1605.

4973
4973

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2
Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za
gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini
Sevnica

5010

5096

SLOVENJ GRADEC
1609.
1610.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2017
Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj
Gradec

5096
5098

SLOVENSKA BISTRICA
1611.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta stanovanjske zazidave Gaber

1612.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine
Slovenske Konjice št. 2

4984

4996

5105

ŠENTJUR
1613.

4999
5000

Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev stavbnega
zemljišča na lokaciji Goričica«

5107

ŠMARTNO PRI LITIJI
1614.

Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri
Litiji

1615.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MN 19

5002
5003

5104

SLOVENSKE KONJICE

4984

LAŠKO
1595.

5005

ODRANCI

KOPER
1593.

5004

MOZIRJE
1604.

KOMEN
1592.

5004

MIREN - KOSTANJEVICA

1603.

KAMNIK
1588.

5003

LJUBLJANA
1601.

4967

IDRIJA
1582.
1583.
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5108

TOLMIN
5108

Stran
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TREBNJE
1616.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja EUP TRE293 in del območja EUP TRE-057 ob Obrtni coni
Trebnje

5110

TRNOVSKA VAS
1617.

Dodatek k Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale
Občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov.
goricah

5111

VIPAVA
1624.

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto
2017

5118

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 33/18
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1183
1213
1216
1224
1225
1225
1225
1227
1228
1228
1228
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