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DRŽAVNI ZBOR

2961. Odlok o razpisu nadomestnih volitev 
v državni svet

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o državnem 
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
95/09 – odl. US ter 21/13 – ZFDO-F) izdajam

O D L O K
o razpisu nadomestnih volitev v državni svet

I
Razpisujem nadomestne volitve člana državnega sveta 

– predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje soci-
alnega varstva.

II
Nadomestne volitve bodo v četrtek, 8. novembra 2018.

III
Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem odloku, s ka-

terim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 
20. september 2018.

IV
Za izvršitev tega odloka skrbi državna volilna komisija.

Št. 004-03/18-14/3
Ljubljana, dne 13. septembra 2018

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

Državnega zbora
Republike Slovenije

2962. Sklep o imenovanju ministric in ministrov

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije ter 
112. in 232. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 

št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) 
je Državni zbor na seji 13. septembra 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju ministric in ministrov

Za ministrice in ministre se imenujejo:
– Marko Bandelli, za ministra brez resorja, pristojnega za 

razvoj, strateške projekte in kohezijo,
– dr. Andrej Bertoncelj, za ministra za finance,
– mag. Alenka Bratušek, za ministrico za infrastrukturo,
– dr. Miroslav Cerar, za ministra za zunanje zadeve,
– Peter Jožef Česnik, za ministra brez resorja, pristojnega 

za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med 
Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu,

– Karl Viktor Erjavec, za ministra za obrambo,
– Samo Fakin, za ministra za zdravje,
– Andreja Katič, za ministrico za pravosodje,
– mag. Ksenija Klampfer, za ministrico za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti,
– Jure Leben, za ministra za okolje in prostor,
– Rudi Medved, za ministra za javno upravo,
– dr. Jernej Pikalo, za ministra za izobraževanje, znanost 

in šport,
– dr. Aleksandra Pivec, za ministrico za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano,
– Zdravko Počivalšek, za ministra za gospodarski razvoj 

in tehnologijo,
– Boštjan Poklukar, za ministra za notranje zadeve,
– Dejan Prešiček, za ministra za kulturo.

Št. 020-12/18-18/68
Ljubljana, dne 13. septembra 2018
EPA 99-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Tina Heferle l.r.
Podpredsednica

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2963. Ukaz o podelitvi odlikovanja 

Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k oblikovanju slovenske kulturne 
identitete prejme ob 100-letnici delovanja

NARODNA GALERIJA

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01/40/2018-2
Ljubljana, dne 14. septembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2964. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
v Republiki Islandiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Islandiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Islandiji s sedežem v Kopenhagnu posta-
vim Edvina Skrta.

Št. 501-03-23/2018-2
Ljubljana, dne 5. septembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2965. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
v Republiki Srbiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Srbiji

Vladimirja Gaspariča, izrednega in pooblaščenega vele-
poslanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji, odpoklicujem 
s 5. oktobrom 2018.

Št. 501-04-35/2018-2
Ljubljana, dne 11. septembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2966. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih

Na podlagi tretjega odstavka 44., drugega odstavka 56., 
sedmega odstavka 87. in četrtega odstavka 105. člena Zakona 
o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o radiofarmacevtskih izdelkih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(področje urejanja)

(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoni-
ku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 
št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno z 
Direktivo Komisije (EU) 2017/1572 z dne 15. septembra 2017 
o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta glede načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdra-
vila za uporabo v humani medicini (UL L št. 238 z dne 16. 9. 
2017, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES), 
določa posebnosti pri urejanju radiofarmacevtskih izdelkov, ki 
jih sicer urejajo Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v 
nadaljnjem besedilu: zakon), Zakon o varstvu pred ionizirajoči-
mi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadalj-
njem besedilu: ZVISJV-1) in predpisi, izdani na njuni podlagi.

(2) Pri pripravi vloge in dokumentacije za pridobitev 
dovoljenja za promet z radiofarmacevtskim izdelkom predla-
gatelj upošteva tudi natančnejša navodila, ki jih Evropska 
komisija objavlja v pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski uniji 
»The rules governing medicinal products in the European 
Union, Volume 2, Notice to applicants, Medicinal products 
for human use, European Commission, Directorate General 
III – Pharmaceuticals and Cosmetics« (https://ec.europa.
eu/health/documents/eudralex_en), podrobnejše smernice 
Skupine za usklajevanje »Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised Procedure – Human« (http://
www.hma.eu/cmdh.html), znanstvene smernice o kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil, ki jih je sprejel Odbor za zdra-
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vila za uporabo v humani medicini (http://www.ema.europa.
eu/ema/), in smernice o dobri farmakovigilančni praksi (http://
www.ema.europa.eu/ema/), v njihovem vsakokrat veljavnem 
besedilu.

(3) Navodila in smernice iz prejšnjega odstavka Javna 
agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripo-
močke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) upošteva pri postopkih 
pridobitve, spremembah in podaljšanjih dovoljenja za promet 
z radiofarmacevtskim izdelkom po nacionalnem postopku, 
postopku z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranem 
postopku.

2. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa:
– dodatne zahteve za pridobitev dovoljenja za promet z 

radiofarmacevtskimi izdelki;
– dodatne zahteve za povzetek glavnih značilnosti zdra-

vila, navodilo za uporabo in označevanje radiofarmacevtskih 
izdelkov;

– dodatne zahteve za pripravo in uporabo radiofarma-
cevtskih izdelkov;

– dodatne zahteve za promet na debelo z radiofarma-
cevtskimi izdelki;

– način zbiranja in odlaganja odpadkov, ki nastanejo pri 
uporabi in delu z radiofarmacevtskimi izdelki.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Dobra praksa za pripravo radiofarmakov v radiofarma-

cevtskih lekarnah je sistem za zagotavljanje ustrezne priprave, 
rokovanja in razdeljevanja radiofarmakov v bolnišnicah, ki izva-
jajo nuklearno-medicinsko dejavnost.

2. Dobra proizvodna praksa za proizvodnjo radiofarma-
cevtskih izdelkov je del dobre proizvodne prakse, ki zagotavlja 
dosledno proizvodnjo in kontrolo radiofarmacevtskih izdelkov 
po merilih za kakovost in ustreznost namenu uporabe, kot zah-
teva dovoljenje za promet in specifikacija izdelka.

3. Priprava radiofarmaka je sprotno (ex tempore) pripravo 
radiofarmaka iz generatorjev, kompletov za pripravo radiofar-
makov in radionuklidnih predhodnikov.

4. Radiooznačevanje je označevanje z radioaktivnimi iz-
otopi.

5. Zunanja ovojnina pri radiofarmacevtskem izdelku je:
– svinčen, plastičen ali vsebnik iz druge ustrezne snovi, 

ki zmanjšuje dozo radioaktivnega sevanja na površini ovojnine 
in na določeni razdalji,

– pločevinast ali vsebnik iz druge ustrezne snovi, ki zago-
tavlja nepropustnost oziroma vodotesnost za pline in tekočine, 
ter

– transportna ovojnina.

II. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET  
Z RADIOFARMACEVTSKIM IZDELKOM

4. člen
(dovoljenje za promet z radiofarmakom)

(1) Pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom je potreb-
na za industrijsko pripravljene radiofarmacevtske izdelke.

(2) Pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ni potreb-
na za radiofarmake, ki so ob času uporabe po navodilih proi-
zvajalca pripravljeni v radiofarmacevtskih lekarnah pod nadzo-
rom odgovorne osebe iz 12. člena tega pravilnika. Pripravljajo 
se iz radionuklidnih generatorjev, kompletov za pripravo radi-
ofarmakov ali radionuklidnih predhodnikov, ki imajo dovoljenje 
za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji.

5. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za promet  

za radiofarmacevtske izdelke)
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom 

mora za radiofarmake v dokumentaciji o kakovosti, varnosti 
in učinkovitosti poleg zahtev, ki jih določa zakon in na njegovi 
podlagi izdan predpis, ki ureja dovoljenje za promet z zdravi-
lom za uporabo v humani medicini, v posameznem modulu 
vsebovati tudi podatke, kot so določeni v poglavju 2.1 Priloge I 
Direktive Komisije 2003/63/ES z dne 25. junija 2003 o spre-
membi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini 
(UL L št. 159 z dne 27. 6. 2003, str. 46; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2003/63/ES).

(2) Glede načina vložitve vloge se uporabljajo določbe 
predpisa, ki ureja dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo 
v humani medicini.

6. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za promet  

z radionuklidnimi predhodniki)
(1) V vlogi za pridobitev dovoljenja za promet z radionu-

klidnim predhodnikom je treba navesti podatke, ki obravnavajo 
možne posledice slabe učinkovitosti radiooznačevanja ali in 
vivo stabilnosti radiooznačenega kompleksa, to je vprašanja 
v zvezi z učinki prostega radionuklida na pacienta. Priložiti je 
treba tudi ustrezne podatke o poklicnih tveganjih, to je o izpo-
stavljenosti bolnišničnega osebja in okolja sevanju.

(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom 
mora za radionuklidne predhodnike v dokumentaciji o kakovo-
sti, varnosti in učinkovitosti poleg zahtev, ki jih določa zakon in 
na njegovi podlagi izdan predpis, ki ureja dovoljenje za promet 
z zdravilom za uporabo v humani medicini, v posameznem 
modulu vsebovati tudi podatke, kot so določeni v poglavju 2.2 
Priloge I Direktive 2003/63/ES.

(3) Glede načina vložitve vloge se uporabljajo določbe 
predpisa, ki ureja dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo 
v humani medicini.

III. INFORMACIJE O RADIOFARMACEVTSKIH IZDELKIH

7. člen
(povzetek glavnih značilnosti)

Vsebina in struktura povzetka glavnih značilnosti za radi-
ofarmacevtske izdelke sta določena v pravilniku, ki ureja do-
voljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini.

8. člen
(navodilo za uporabo)

Navodilo za uporabo poleg podatkov, ki so določeni v 
pravilniku, ki ureja označevanje in navodilo za uporabo zdravil 
za uporabo v humani medicini, vsebuje varnostne ukrepe, ki jih 
morata uporabnik in pacient upoštevati med pripravo in daja-
njem zdravila, ter posebne varnostne ukrepe za odstranjevanje 
ovojnine in neuporabljene vsebine.

9. člen
(označevanje radiofarmacevtskega izdelka)

(1) Radiofarmacevtski izdelki poleg podatkov, ki so dolo-
čeni v pravilniku, ki ureja označevanje in navodilo za uporabo 
zdravil za uporabo v humani medicini, vsebujejo dodatne po-
datke v skladu s tem pravilnikom.

(2) Na steklenički oziroma viali ali na stični ovojnini izdel-
ka, ki vsebuje radionuklide (radioaktivne izotope), so naslednji 
podatki:

– navedba učinkovine mora poleg imena ali kode vsebo-
vati tudi kemijski simbol radioaktivnega izotopa,

– mednarodni simbol za radioaktivnost,
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– pri tekočih pripravkih, skupna radioaktivnost v viali ozi-
roma steklenički ali radioaktivnost v mililitru tekočine ob dolo-
čenem datumu in, če je potrebno, ob uri, ter volumen tekočine 
v viali oziroma steklenički,

– pri trdnih pripravkih, kot so suho zamrznjeni pripravki, 
skupna radioaktivnost v viali oziroma steklenički ob določenem 
datumu in, če je potrebno, ob uri,

– pri kapsulah radioaktivnost vsake kapsule ob določe-
nem datumu in, če je potrebno, ob uri ter število kapsul v viali 
oziroma steklenički.

(3) Zunanja ovojnina poleg podatkov iz prejšnjega odstav-
ka in iz pravilnika, ki ureja označevanje in navodilo za uporabo 
zdravil za uporabo v humani medicini, vsebuje tudi:

– ime izdelka z razlago (obrazložitvijo) kode, uporabljene 
na stekleničkah oziroma vialah,

– ime in naslov proizvajalca, in
– skupno radioaktivnost ob določenem datumu in, če je 

potrebno, ob uri.
(4) Radiofarmacevtski predhodniki so dodatno označeni 

z opozoriloma »Ni namenjeno za neposredno uporabo pri pa-
cientih.« in »Za radiooznačevanje in vitro.«

(5) Kompleti za pripravo radiofarmaka morajo biti po re-
konstituciji označeni v skladu z drugim odstavkom tega člena.

(6) Nalepka na transportni ovojnini je praviloma v sloven-
skem jeziku in ne sme prekrivati besedila v angleškem jeziku. 
Pri označevanju transportne ovojnine radiofarmacevtskega 
izdelka je treba upoštevati mednarodne predpise o varnem 
prevozu radioaktivnih snovi, ki jih določa ZVISJV-1.

IV. PRIPRAVA IN UPORABA  
RADIOFARMACEVTSKIH IZDELKOV

10. člen
(priprava in uporaba radiofarmacevtskih izdelkov)

(1) Radiofarmacevtski izdelki se lahko pripravljajo le v 
radiofarmacevtskih lekarnah, kot so opredeljene v zakonu, ki 
ureja lekarniško dejavnost, uporabljajo pa le v bolnišnicah, ki 
izvajajo nuklearno-medicinsko dejavnost.

(2) Priprava, rokovanje in uporaba radiofarmacevtskih iz-
delkov so v skladu z zakonom, predpisi o pogojih za opravljanje 
radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, predpisi o ionizirajo-
čih sevanjih in predpisi s področja prevoza nevarnega blaga 
ter v skladu z načeli dobre prakse za pripravo radiofarmakov v 
radiofarmacevtskih lekarnah.

V. PROMET NA DEBELO  
Z RADIOFARMACEVTSKIMI IZDELKI

11. člen
(dovoljenje za promet na debelo)

Promet na debelo z radiofarmacevtskimi izdelki lahko opra-
vljajo le poslovni subjekti, ki imajo za to dejavnost dovoljenje 
JAZMP, v okviru dovoljenja za promet na debelo z zdravili in izpol-
njujejo pogoje po predpisih, ki urejajo promet z zdravili na debelo.

12. člen
(odgovorna oseba)

Poslovni subjekti, ki opravljajo promet na debelo z ra-
diofarmacevtskimi izdelki, določijo odgovorno osebo, ki ima 
poleg pogojev, določenih v 2. točki prvega odstavka 105. člena 
zakona in pravilniku, ki določa natančnejše pogoje za promet 
z zdravili na debelo, opravljeno tudi dodatno usposabljanje s 
področja radiofarmacije.

13. člen
(promet z radiofarmacevtskimi izdelki)

(1) Imetniki dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na 
debelo z radiofarmacevtskimi izdelki lahko radiofarmacevtske iz-

delke prodajajo samo imetnikom dovoljenja za promet na debelo 
z radiofarmacevtskimi izdelki in radiofarmacevtskim lekarnam.

(2) Radiofarmacevtske lekarne lahko kupujejo radiofar-
macevtske izdelke samo od imetnikov dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti prometa z radiofarmacevtskimi izdelki na debelo.

14. člen
(sprostitveni certifikat)

Poslovni subjekt, ki ima dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti prometa z radiofarmacevtskimi izdelki na debelo, radiofar-
macevtski lekarni ob vsaki dobavi radiofarmacevtskega izdelka 
predloži kopijo proizvajalčevega sprostitvenega certifikata za 
vsako dobavljeno serijo radiofarmacevtskih izdelkov.

VI. KONČNI DOLOČBI

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o radiofarmacevtskih izdelkih (Uradni list RS, št. 86/08 in 
17/14 – ZZdr-2).

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-14/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2018-2711-0006

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje

2967. Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve 
pomoči za kandidate za voznike motornih 
vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
pooblaščena organizacija v primeru izvajanja 
usposabljanj iz prve pomoči

Na podlagi 7. in 8. točke 15. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) ministrica 
za zdravje izdaja

P R A V I L N I K 
o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči  
za kandidate za voznike motornih vozil  

ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena 
organizacija v primeru izvajanja usposabljanj  

iz prve pomoči

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:
– pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči za kan-

didate za voznike, ki prvič ali ponovno opravljajo vozniški izpit,
– program izpita iz prve pomoči in
– način vodenja evidenc o opravljenem izpitu iz prve 

pomoči.

2. člen
(izvajalec usposabljanja iz prve pomoči)

(1) Usposabljanje iz prve pomoči na podlagi javnega po-
oblastila izvaja Rdeči križ Slovenije prek območnih organizacij 
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Rdečega križa, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanj 
iz prve pomoči, ki jih določa ta pravilnik.

(2) Šteje se, da Rdeči križ Slovenije zagotovi ustrezno 
dostopnost do usposabljanja iz prve pomoči, če lahko kandi-
dat za voznika opravi usposabljanje na območni organizaciji 
Rdečega križa, kjer prebiva, ali na območju sosednje območne 
organizacije Rdečega križa.

(3) Kandidat se lahko za usposabljanje iz prve pomoči 
prijavi na katerokoli lokaciji usposabljanja v Republiki Sloveniji.

(4) Za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči se lahko 
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo javnega ali zasebne-
ga prava, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, če Rdeči križ 
Slovenije ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka tega člena.

3. člen
(pogoji za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči)

(1) Izvajalec usposabljanja iz prejšnjega člena izpolnjuje 
pogoje za izvajanje usposabljanja iz prve pomoči, če:

– ima zagotovljen prostor za usposabljanje z informacij-
sko podporo za video poučevanje;

– ima učni defibrilator, model za učenje temeljnih po-
stopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja, prikazni komplet 
prve pomoči za avtomobiliste in motoriste, prikazna pakiranja 
zdravil, ki se uporabljajo z namenom izvajanja samopomoči, 
pripomočke za imobilizacijo in sanitetni material za oskrbo ran 
in ustavljanje krvavitev;

– zagotavlja za usposabljanje iz prve pomoči ustrezno 
usposobljene predavatelje in

– zagotavlja za usposabljanje iz prve pomoči ustrezno 
usposobljene izvajalce praktičnega dela usposabljanja.

(2) Za izvajanje praktičnega usposabljanja mora izvajalec 
zagotoviti en učni defibrilator in en model za učenje temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja na največ 12 ude-
ležencev. Praktični del usposabljanja se izvaja v skupinah, ki 
štejejo največ 15 udeležencev.

(3) Za ustrezno usposobljenega predavatelja oziroma iz-
vajalca praktičnega dela usposabljanja iz tretje in četrte alineje 
prvega odstavka tega člena se šteje licencirani predavatelj 
oziroma izvajalec praktičnega dela usposabljanja prve pomoči 
z veljavno licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rde-
čem križu Slovenije.

(4) Rdeči križ Slovenije določi programa usposabljanja 
za posameznike iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega 
člena v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in ju objavi 
na svoji spletni strani.

(5) Rdeči križ Slovenije vodi evidenco licenciranih preda-
vateljev in jo objavi na svojih spletnih straneh.

4. člen
(usposabljanje iz prve pomoči)

(1) Usposabljanje iz prve pomoči se izvaja v skladu s 
programom, ki traja najmanj deset šolskih ur, od tega najmanj 
šest šolskih ur praktičnega usposabljanja.

(2) Program iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi 1, 
ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen
(program izpita iz prve pomoči)

(1) Izpit iz prve pomoči opravi kandidat za voznika pri ob-
močni organizaciji Rdečega križa v skladu z drugim odstavkom 
2. člena tega pravilnika ali drugem izvajalcu usposabljanja iz 
četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika.

(2) Izpit je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. 
Program izpita iz prve pomoči je v Prilogi 2, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

6. člen
(rok za ponovno opravljanje izpita iz prve pomoči)

Kandidat, ki izpita ne opravi, lahko k izpitu ponovno pri-
stopi po preteku najmanj sedem dni od prejema rezultata, iz 
katerega izhaja, da izpita ni opravil.

7. člen
(opravljanje izpita iz prve pomoči)

(1) Izpit iz prve pomoči se opravlja pred tričlansko komi-
sijo, ki jo sestavljajo:

– predsednik, ki ima izobrazbo zdravstvene smeri, in 
sicer 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 pro-
gramih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, 
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 6. raven, in izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 
3. člena tega pravilnika,

– član, ki ima izobrazbo zdravstvene smeri, in sicer naj-
manj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za 
pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izo-
brazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in izpol-
njuje pogoje iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in

– član, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraže-
valnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma sre-
dnje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja 
kvalifikacij, in skrbi za izvedbo postopka izpita.

(2) Član izpitne komisije so dolžni paziti na obstoj na-
sprotja interesov v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in 
preprečevanje korupcije.

(3) O opravljenem izpitu iz prve pomoči območna organi-
zacija Rdečega križa ali drugi izvajalec usposabljanja iz četrte-
ga odstavka 2. člena tega pravilnika izda potrdilo.

(4) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– datum opravljanja izpita,
– številka in datum potrdila in
– podpis predsednika komisije.

8. člen
(evidence o opravljenem izpitu iz prve pomoči)

Rdeči križ Slovenije vodi evidenco vseh oseb, ki so opra-
vile izpit iz prve pomoč. Evidenca iz prejšnjega stavka vsebuje 
podatke iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

9. člen
(priglasitev izvajanja usposabljanja iz prve pomoči)
(1) Rdeči križ Slovenije ministrstvu, pristojnemu za zdrav-

je, priglasi lokacije izvajanja usposabljanja iz prve pomoči in 
podatke o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 3. člena 
tega pravilnika v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, objavi seznam lokacij 
izvajanja usposabljanja iz prve pomoči na svoji spletni strani.

(3) Če Rdeči križ Slovenije ne izpolni pogoja iz drugega 
odstavka 2. člena tega pravilnika, minister, pristojen za zdravje, 
na podlagi javnega razpisa za izvajanje usposabljanj iz prve 
pomoči na posameznem območju določi drugega izvajalca 
usposabljanja, ki te pogoje izpolnjuje.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-76/2018
Ljubljana, dne 17. julija 2018
EVA 2018-2711-0038

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje
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2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o časovnih normativih 
za posamezne storitve in sklope dimnikarskih 
storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini 
potnih stroškov

Na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o dimni-
karskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja ministrica za 
okolje in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o časovnih normativih za posamezne storitve  
in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši 

vsebini cenika ter višini potnih stroškov

1. člen
V Pravilniku o časovnih normativih za posamezne storitve 

in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika 
ter višini potnih stroškov (Uradni list RS, št. 48/17) se četrti 
odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen po 
najkrajši kopenski potovalni razdalji več kot 25 km od sedeža 
dimnikarske družbe oziroma njegove poslovalnice, se znesku 
iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko prištejejo 
potni stroški za vsak kilometer nad 25 km, v višini, ki ne sme 
presegati 0,25 eura na kilometer. Pri tem se upošteva najkrajša 
kopenska povezava po javnih cestah, nekategoriziranih cestah, 
ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali nekategoriziranih 
cestah v lasti uporabnika, po kateri je dovoljen promet motor-
nih vozil oziroma koles. Strošek iz tega odstavka se opredeli 
v ceniku dimnikarske družbe iz preglednice 2 priloge 2 tega 
pravilnika.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen po 
najkrajši kopenski potovalni razdalji več kot 25 km od sedeža 
dimnikarske družbe oziroma njegove poslovalnice in dostop 
do uporabnika ni mogoč le po javnih cestah, nekategoriziranih 
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali nekate-
goriziranih cestah v lasti uporabnika, se znesku iz prejšnjega 
odstavka lahko prištejejo potni stroški za vsak kilometer poti, 
po kateri ni dovoljen promet motornih vozil oziroma koles nad 
25 kilometrov, po porabljenem času vendar ne več kot 15 minut 
za 1 km poti, v višini, ki ne sme presegati zneska iz sklepa, ki 
določa najvišjo dovoljeno ceno izvajanja dimnikarskih storitev. 
Strošek iz tega odstavka se opredeli v ceniku dimnikarske 

družbe iz preglednice 2 priloge 2 tega pravilnika. V primeru več 
možnih povezav se upošteva tista povezava, ki je za uporabni-
ka dimnikarskih storitev najugodnejša.«.

2. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se dodajo novi tretji, četrti 

in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Čiščenje prezračevalne naprave, ki služi izključno 

mali kurilni napravi na plin izvedbe »A«, ki je odvisna od zraka 
v prostoru in brez odvoda dimnih plinov neposredno v okolico 
skozi dimovodne naprave, kot je na primer plinski štedilnik, se 
obračuna po porabljenem času pri uporabniku dimnikarskih 
storitev.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka je poraba časa letne-
ga pregleda in informiranja uporabnika dimnikarskih storitev že 
vključena v porabo časa mehanskega čiščenja.

(5) Če se pri rednem čiščenju male kurilne naprave ugoto-
vi, da kurišča ni treba čistiti, se uporabniku dimnikarskih storitev 
obračuna le čiščenje dimovodne naprave. V tem primeru se 
čiščenje dimovodne naprave obračuna po porabljenem času, 
vendar ne več kot 25 minut.«.

3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dimnikarska družba ima na svojih spletnih straneh 

oziroma v poslovnih prostorih na vidnem mestu objavljen cenik 
iz preglednice 1 in preglednice 2 priloge 2 tega pravilnika«.

4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 

sestavni del tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-123/2018
Ljubljana, dne 7. septembra 2018
EVA 2018-2550-0047

Irena Majcen l.r.
Ministrica 

za okolje in prostor
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PRILOGA 1: »Priloga 1 

Preglednica 1: Normativi delovnega časa, potrebnega za izvedbo posameznih dimnikarskih storitev.  

 

                                                            
1 Obračuna se najmanj 10 minut, nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku. 
2 Čiščenje plinskih kurilnih naprav do 50 kW, talna izvedba z ventilatorskim gorilnikom s plamenico/kuriščem (gre za identično peč, kot je 
peč na EL kurilno olje, le da obratuje na plin). Navedeno se ne nanaša na stenske kurilne kotle na plin. 
3 Glej opombo 2. 
4 Če je na dimovodno napravo priključenih več peči s skupno močjo nad 50 kW, se obračun opravi po porabljenem času.«. 

Zap. 
štev. 

VRSTA STORITVE  Količina delovnega časa, 
potrebna za izvedbo 
storitve v minutah 

1  pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW
1.1  prvi pregled kurilne in dimovodne naprave 158 
1.2  redni pregled  kurilne in dimovodne naprave 15 
1.3  izredni pregled kurilne in dimovodne naprave po porabljenem času1 
2  pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW  
2.1  prvi,  redni,  izredni pregled  po porabljenem času1 
3  čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW 

(uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša)   

3.1  redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 25 
3.2  redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče, plinasto2 gorivo 44 
3.3  redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo 36 
3.4  redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave na tekoča, 

plinasta3 in trdna goriva  47 

3.5  redno mehansko čiščenje male specialne kurilne naprave na trdno gorivo 64 
3.6  redno mehansko čiščenje dimovodne in  male specialne kurilne naprave na 

trdno gorivo  75 

4  čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW   
4.1  redno mehansko čiščenje dimovodne naprave4, male kurilne naprave po porabljenem času1 
5  izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali 

kemično   

5.1  izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se 
izvaja mehansko ali kemično 

po porabljenem času1 in 
materialu 

6  meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na 
tekoče in plinasto gorivo   

6.1  Prve, občasne, izredne  meritve emisij snovi z dimnimi plini 29 
7  meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na 

trdno gorivo   

7.1  Prve, občasne, izredne  meritve emisij snovi z dimnimi plini po porabljenem času, 
vendar ne več kot 60 minut1 

8  meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW  
8.1  Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini po porabljenem času1 
9  informiranje uporabnika dimnikarskih storitev    
9.1  informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih 

kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih 
kurilnih naprav 

7 

10  odstranjevanje katranskih oblog    
10.1  odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih

kurilnih naprav in se izvaja  mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi 
postopki 

po porabljenem času1 in 
materialu 
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PRILOGA 2: »Priloga 2 

 Preglednica 1: Vsebina in oblika cenika dimnikarskih storitev 

                                                            
1 Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) in 
normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah. 
2 Obračuna se najmanj 10 minut, nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku. 
3 Čiščenje plinskih kurilnih naprav do 50 kW, talna izvedba z ventilatorskim gorilnikom s plamenico/kuriščem (gre za identično peč, kot je 
peč na EL kurilno olje, le da obratuje na plin). Navedeno se ne nanaša za stenske kurilne kotle na plin. 
4 Dimnikarska družba lahko točko 3.3 razdeli na podtočke, na primer 3.3.1, 3.3.2. Razdelitev na podtočke se izvede v primeru, ko 
dimnikarska družba pri izračunu zneska za izvedene dimnikarske storitve uporablja različne cene izvajanja dimnikarskih storitev na časovno 
enoto (uro) za različne vrste malih kurilnih naprav, na primer štedilnike z ali brez priprave sanitarne vode, krušne peči, odprte ali zaprte 
kamine, centralne kurilne naprave.  
5 Glej opombo 3 
6 Dimnikarska družba lahko točko 3.4 razdeli na podtočke, na primer 3.4.1, 3.4.2. Razdelitev na podtočke se izvede v primeru, ko 
dimnikarska družba pri izračunu zneska za izvedene dimnikarske storitve uporablja različne cene izvajanja dimnikarskih storitev na časovno 
enoto (uro) za različne vrste malih kurilnih naprav, na primer štedilnike z ali brez priprave sanitarne vode, krušne peči, odprte ali zaprte 
kamine, centralne kurilne naprave.  
7 Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki 
se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na 
začetku kurilne sezone.   

Zap. 
štev. 

VRSTA STORITVE  Cena 
na uro 
v eur 

Znesek za izvedene dimnikarske 
storitve 1 

1  pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW   

1.1  prvi pregled kurilne in dimovodne naprave     
1.2  redni pregled  kurilne in dimovodne naprave     
1.3  izredni pregled kurilne in dimovodne naprave    po porabljenem času2 
2  pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW     
2.1  prvi,  redni,  izredni pregled    po porabljenem času2 
3  čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW  

(uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša) 
   

3.1  redno mehansko čiščenje dimovodne naprave     
3.2  redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče, plinasto3 gorivo     
3.3  redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo4     
3.4  redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave na tekoča, plinasta5  in 

trdna goriva 6 
   

3.5  redno mehansko čiščenje male specialne kurilne naprave na trdno gorivo     
3.6  redno mehansko čiščenje dimovodne in  male specialne kurilne naprave na trdno gorivo     
4  čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW      
4.1  redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave    po porabljenem času2 
5  izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično     
5.1  izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se izvaja 

mehansko ali kemično 
  po porabljenem času2 in materialu 

6  meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na tekoče in 
plinasto gorivo 

   

6.1  Prve, občasne, izredne  meritve emisij snovi z dimnimi plini     
7  meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na trdno 

gorivo 
   

7.1  Prve, občasne, izredne  meritve emisij snovi z dimnimi plini    po porabljenem času, vendar ne 
več kot 60 minut2 

8  meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW     
8.1  Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini    po porabljenem času2 
9  informiranje uporabnika dimnikarskih storitev       
9.1  informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih 

naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav 
   

10  odstranjevanje katranskih oblog      
10.1  odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih 

naprav in se izvaja  mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki 
  po porabljenem času2 in materialu 

11  dela ki se ne izvajajo pri uporabniku     

11.1  obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega 
uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku7 
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 Preglednica  2:  Cenik  potnih  stroškov,  stroškov  ravnanja  z  odpadki,  ki  nastanejo  pri  izvajanju 
dimnikarskih storitev ter materialov in čistilnih oziroma kemičnih sredstev, ki se porabijo za izvajanje 
storitev pod točko 5.1. in 10.1 iz preglednice 1 te priloge 

                                                                                                                                                                                          «.   

 

 

 

 

                                                            
8 Po potrebi se dodajo vrstice.«. 

Zap. 
štev.8 

Vrsta materiala, potnih stroškov  in odpadkov, ki 
nastanejo pri izvajanju dimnikarskih storitev 

Cena materiala, odpadkov in višina 
potnih stroškov na enoto (kilogram, 

liter, kos, ura, kilometer) 
1.     
2.     
3.     
4.     
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OBČINE
ANKARAN

2969. Razpis volitev v Svet Samoupravne skupnosti 
italijanske narodnosti Ankaran

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ter 45/08, 83/12, 68/17), 
Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 65/94), Statutom Samoupravne skupnosti italijanske naro-
dnosti Ankaran (Uradni list RS, št. 24/16) ter z Aktom predse-
dnika Državnega Zbora RS o razpisu rednih volitev v občinske 
svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/18),

R A Z P I S U J E M
volitve v Svet Samoupravne skupnosti 

italijanske narodnosti Ankaran

1.
Volitve članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske 

narodnosti Ankaran se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2.
Pooblasti se Posebno občinsko volilno komisijo in Držav-

no volilno komisijo, da opravita vsa volilna opravila v zvezi z 
volitvami v Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Ankaran.

3.
Sklep prične veljati takoj.

Št. D16-18
Ankaran, dne 7. septembra 2018

Predsednica SSIN Ankaran
Linda Rotter l.r.

In conformità alla Legge sulle elezioni amministrative (GU 
RS 94/07 e le sue modifiche 45/08, 83/12, 68/17), alla Legge 
sulle Comunità Autogestite della Nazionalità (GU RS 65/94), 
allo Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Itali-
ana di Ancarano (GU RS 24/16) e del Decreto del Presidente 
della Camera di Stato della RS sull’indizione delle elezioni dei 
Consigli comunali e dei sindaci (GU RS 48/18),

I N D I C O
le elezioni per il rinnovo del Consiglio  

della Comunità autogestita della nazionalità 
italiana di Ancarano

1.
Il giorno in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali 

per il rinnovo del Consiglio della Comunità autogestita della 
nazionalità italiana di Ancarano è domenica, 18 novembre 2018.

2.
Si delega la Commissione elettorale particolare del Comune 

di Ancarano e la Commissione elettorale statale a svolgere tutte 
le mansioni inerenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio della 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano.

3.
La presente delibera entra in vigore immediatamente.

N. D16-18
Ancarano, 7. settembre 2018

Il presidente della Can di Ancarano
Linda Rotter m.p.

BOROVNICA

2970. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah 
ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. 
v Borovnici

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (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) ter na podlagi 
15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) 
je Občinski svet Občine Borovnica na 5. izredni seji dne 23. 8. 
2018 sprejel

O D L O K
o drugih spremembah in dopolnitvah 

ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d.  
v Borovnici

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopol-

nitve Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici, ki 
jih je pod št. projekta 096/2016 izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., 
Letališka cesta 32, Ljubljana.

2. člen
(1) V 3. členu se v prvem odstavku briše parcelna številka 

314/1 – del.
(2) V celoti se črta drugi odstavek 3. člena, ki navaja, da 

je na območju 314/1 predvidena izgradnja zaklonišča.

3. člen
V celoti se črta 15. točka 17. člena, ki določa pogoje za 

urbanistično in arhitektonsko oblikovanje zaklonišča.

4. člen
V celoti se črta 5. točka 28. člena, ki določa druge pogoje 

za izvedbo zaklonišča.

5. člen
Ostala določila veljavnega odloka o ureditvenem načrtu 

ostanejo nespremenjena.

6. člen
Druge spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za 

Liko Vrhnika d.d. v Borovnici so stalno na vpogled na sedežu 
Občine Borovnica.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev 

ureditvenega načrta opravlja pristojna služba občinske upra-
ve.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 

glasilu.

Št. 3500-0001/2016-11
Borovnica, dne 23. avgusta 2018

Župan 
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.
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2971. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah 
Občinskega prostorskega načrta Občine 
Borovnica

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 in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o po-
drobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostor-
skega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, 
št. 99/07) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list 
RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 5. izredni 
seji dne 23. 8. 2018 sprejel

O D L O K
o drugih spremembah in dopolnitvah 

Občinskega prostorskega načrta  
Občine Borovnica

1. člen
V 5. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Ob-

čine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15) se doda dva 
pomena kratic: »FZ: faktor zazidanosti in ZP: faktor zelenih 
površin«.

2. člen
V 6. členu se doda izraza:
»Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ), je razmerje 

med zazidano površino stavbe in celotno površino parcele 
namenjene gradnji. Če je površina stavbe v nadstropju večja 
od površine stavbe v pritličju se kot zazidana površina stavbe 
upošteva projekcija bruto etažne površine največje etaže stav-
be. Pri izračunu FZ se ne upoštevajo nadstrešnice.

Delež zelenih površin (ZP) se izrazi v odstotkih odprtih 
bivalnih površin. Za odprte bivalne površine se štejejo zele-
ne površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu 
bivanju.«

3. člen
Drugi odstavek 24. člena se izbriše in se vsebino prestavi 

v sedmi odstavek 86. člena: »Posegi na vodovarstvenih obmo-
čjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogo-
jev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju 
vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.«

4. člen
V drugem odstavku 29. člena se namesto »konservatorski 

načrt« navede »konservatorski načrt za prenovo«.

5. člen
Četrti odstavek 37. člena se izbriše in se vsebino prestavi 

v drugi odstavek 57. člena.

6. člen
V sedmem odstavku 43. člena se namesto »konservator-

ski načrt« navede »konservatorski načrt za prenovo«.

7. člen
Doda se drugi in tretji odstavek 45. člena:
»Ukrepi varstva pred požarom:
– potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potreb-

ne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara 
na sosednje objekte;

– ustrezni viri vode za gašenje;
– neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne površine za 

intervencijska vozila.
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.«

8. člen
V prvem odstavku 52. člena se namesto se na koncu 

stavka doda »na stavbnih zemljiščih«, tako da se stavek glasi: 
»OPN določa prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote 
urejanja prostora na stavbnih zemljiščih«.

Zamenja se celotna tabela enot urejanja prostora:

Makro enota (ME) Enota urejanja prostora 
(EUP)

Podrobna namenska 
raba (PNR)

Podrobnejša delitev PNR Način urejanja

Breg pri Borovnici
BG1 BG1/2 SS e PIP
BG1 BG1/3 SK PIP
BG1 BG1/4 CU PIP
BG1 BG1/7-UN IP UN
BG1 BG1/8-OLN BT OLN
BG1 BG1/10 CU PIP
BG1 BG1/11 CU PIP
BG1 BG1/12-OPPN SS OPPN
BG1 BG1/13 SS e PIP
BG1 BG1/14 SS g PIP
BG1 BG1/15 SS e PIP
BG1 BG1/17 SS g PIP
BG1 BG1/19 A s PIP
BG1 BG1/22 ZD PIP
BG1 BG1/23 ZD PIP
Bistra
BI1 BI1/2 BT PIP
BI1 BI1/3 SS e PIP
Borovnica
BO1 BO1/1 ZS PIP
BO1 BO1/3 O PIP
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Makro enota (ME) Enota urejanja prostora 
(EUP)

Podrobna namenska 
raba (PNR)

Podrobnejša delitev PNR Način urejanja

BO1 BO1/4 ZS PIP
BO1 BO1/5 A s PIP
BO1 BO1/7 ZS PIP
BO1 BO1/11 SS e PIP
BO1 BO1/12 A s PIP
BO1 BO1/13-OPPN* CU OPPN*
BO1 BO1/14-OPPN* CU OPPN*
BO1 BO1/15 SS e PIP
BO1 BO1/16 SS g PIP
BO1 BO1/18-OPPN SS OPPN
BO1 BO1/20 CU PIP
BO1 BO1/22 ZS PIP
BO1 BO1/23 SS g PIP
BO1 BO1/26 SS e PIP
BO1 BO1/27 SS b PIP
BO1 BO1/29 CU PIP
BO1 BO1/31-OPPN CU OPPN
BO1 BO1/32 CU PIP
BO1 BO1/33 ZS PIP
BO1 BO1/34-UN IP UN
BO1 BO1/35 CU PIP
BO1 BO1/36-UN ZK UN
BO1 BO1/37 SS e PIP
BO1 BO1/38-OPPN CU OPPN
BO1 BO1/39 SS e PIP
BO1 BO1/40 SS e PIP
BO1 BO1/41 SK PIP
BO1 BO1/42 IG PIP
BO1 BO1/44 CU PIP
BO1 BO1/45 A s PIP
BO1 BO1/47 CU PIP
BO1 BO1/50 ZD PIP
Borovnica
BO2 BO2/2 SS e PIP
BO2 BO2/6 SS e PIP
BO2 BO2/9 A s PIP
BO2 BO2/11 A s PIP
BO2 BO2/13 A s PIP
BO2 BO2/15 A s PIP
BO2 BO2/18 ZD PIP
Borovnica
BO3 BO3/4 SS e PIP
BO3 BO3/7 ZD PIP
Borovnica
BO4 BO4/1 A s PIP
BO4 BO4/9 A s PIP
BO4 BO4/11 A s PIP
BO4 BO4/12 SS e PIP
BO4 BO4/20 SS e PIP
Brezovica pri Borovnici
BR1 BR1/2 SK PIP
BR1 BR1/3 SK PIP
BR1 BR1/7 SK PIP
BR1 BR1/10 A s PIP
BR1 BR1/11 SK PIP
BR1 BR1/12 ZD PIP



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 14. 9. 2018 / Stran 9239 

Makro enota (ME) Enota urejanja prostora 
(EUP)

Podrobna namenska 
raba (PNR)

Podrobnejša delitev PNR Način urejanja

Brezovica pri Borovnici
BR2 BR2/1 SK  PIP
BR2 BR2/3 SK  PIP
Dol pri Borovnici
DO1 DO1/1 A s PIP
DO1 DO1/3 A PIP
DO1 DO1/8 SS e PIP
DO1 DO1/11 A s PIP
DO1 DO1/12 A s PIP
DO1 DO1/16 SS e PIP
DO1 DO1/17 A s PIP
DO1 DO1/18 SS g PIP
DO1 DO1/20 SS e PIP
DO1 DO1/21-OPPN SS OPPN
DO1 DO1/22 SS e PIP
DO1 DO1/25 SS e PIP
DO1 DO1/27 O PIP
DO1 DO1/28 O PIP
Dražica
DR1 DR1/4 ZD PIP
DR1 DR1/5 SS e PIP
DR1 DR1/6 SS e PIP
DR1 DR1/8 SS e PIP
DR1 DR1/11 SS e PIP
Laze pri Borovnici
LZ1 LZ1/4 SS e PIP
LZ1 LZ1/7 A s PIP
LZ1 LZ1/8 O PIP
Niževec
NI1 NI1/1 SK  PIP
Območje obrambe
OB1 OB1/11 f PIP
OB1 OB1/12 ZD PIP
OB1 OB1/3 f PIP
OB1 OB1/7 f PIP
Ohonica
OH1 OH1/1 SK  PIP
Odprti prostor
OP1 OP1/2 IK PIP
OP1 OP1/3 IK PIP
OP1 OP1/5 A s PIP
OP1 OP1/14 A s PIP
OP1 OP1/15 A PIP
OP1 OP1/20 K2 PIP
Odprti prostor
OP2 OP2/3 A s PIP
OP2 OP2/8 A s PIP
OP2 OP2/9 A s PIP
OP2 OP2/10 A s PIP
OP2 OP2/11 A s PIP
OP2 OP2/15 A PIP
OP2 OP2/21 A s PIP
OP2 OP2/24 A s PIP
OP2 OP2/25 A s PIP
OP2 OP2/26 A s PIP
OP2 OP2/31 A s PIP
OP2 OP2/32 A s PIP
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Makro enota (ME) Enota urejanja prostora 
(EUP)

Podrobna namenska 
raba (PNR)

Podrobnejša delitev PNR Način urejanja

OP2 OP2/33 A s PIP
OP2 OP2/34 A s PIP
OP2 OP2/39 A s PIP
OP2 OP2/40 A s PIP
OP2 OP2/50 BT PIP
OP2 OP2/52 A s PIP
OP2 OP2/53 SK PIP
OP2 OP2/58 A s PIP
OP2 OP2/60 A s PIP
OP2 OP2/67 ZS PIP
OP2 OP2/68 O PIP
OP2 OP2/70 ZS PIP
Odprti prostor
OP3 OP3/1 A s PIP
OP3 OP3/6 A s PIP
OP3 OP3/11 A PIP
OP3 OP3/20 A PIP
OP3 OP3/37 O PIP
OP3 OP3/38 O PIP
OP3 OP3/39 BT PIP
OP3 OP3/40 O PIP
Pako
PA1 PA1/1 SK PIP
PA1 PA1/2 A s PIP
PA1 PA1/3 O PIP
PA1 PA1/10 A s PIP
PA1 PA1/11 SK PIP
PA1 PA1/14 SK PIP
PA1 PA1/22 ZD PIP
Zabočevo
ZA1 ZA1/1 SK  PIP

*predvideni PIA

9. člen
V 3. točki 53. člena se v tabeli dodata naslednji podrob-

nejši namenski rabi:
ZD – Druge zelene površine

10. člen
V vseh točkah 56. člena se briše beseda »še«, tako da 

se namesto »so dopustne še«, glasi besedilo »so dopustne«.
V drugem odstavku 56. člena se med dopustne objekte na 

SSg doda druga alineja: »ne stanovanjske stavbe za potrebe 
delovanja obstoječih kmetij, če se s tem ne poslabšujejo bival-
ne razmere v okolici«.

Doda se 12. točka 56. člena, kjer se opredeli dopustne 
objekte in ureditve na območjih ZD – druge urejene zelene 
površine:

»Na drugih urejenih zelenih površinah so dopustni:
– zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo.«
V 16. točki se doda besedilo na koncu zadnje alineje, 

tako da se glasi:
– »objekti in naprave s področja oskrbe z vodo, čiščenja 

odpadnih voda ter ravnanja z odpadki, parkirišča za potrebe 
upravljanja okoljskih infrastrukturnih objektov.«

Preštevilčijo se odstavki od 12. točke dalje.

11. člen
V vseh točkah 57. člena se briše beseda »še«, tako da 

se namesto »so dopustne še«, glasi besedilo »so dopustne«.
V prvi točki (K1, K2) se popravita druga in tretja alineja 

tako da se glasita:

– začasne ureditve (smučarske tekaške proge) na način, 
ki ohranja primarno rabo prostora ter

– vsi posegi na kmetijska zemljišča so dovoljeni le pod po-
gojem, da niso v nasprotju s predpisom s področja upravljanja 
s kmetijskimi zemljišči.

V drugi točki (G) se popravi druga alineja, tako da se glasi:
– vsi posegi na gozdna zemljišča so dovoljeni le pod 

pogojem, da investitor pridobi predhodno soglasje oziroma 
pozitivno mnenje pristojne javne gozdarske službe. V primeru 
krčitve gozda v kmetijske namene, je treba za tak poseg prav 
tako predhodno pridobiti dovoljenje pristojne javne gozdarske 
službe.

Doda se 3. točka 57. člena: določila za Gv – varovalni 
gozd

»Na območjih varovalnega gozda:
– se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, še 

posebno, kadar bi to spodbudilo erozijske procese ali zavrlo 
sposobnosti obnavljanja zarasti. Na teh območjih so izjemoma 
dopustni posegi in ukrepi, ki so določeni z gozdnogospodar-
skimi ukrepi;

– je dopustno samo vzdrževanje obstoječih objektov ter 
prostorske ureditve, ki ohranjajo in krepijo varovalno, hidrolo-
ško, biotopsko ali klimatsko funkcijo gozda v skladu s predpisi;

– posegi se lahko izvajajo v skladu s predpisi in gozdno-
gospodarskimi načrti ter na podlagi predhodno pridobljenega 
dovoljenja pristojnega organa.«

Zamenja se celotna vsebina določila za VC – celinske 
vode
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»Na območjih celinskih voda so dopustni:
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in 

reševanju ljudi, živali in premoženja,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda,
– gradnja objektov javne infrastrukture,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra, skladno z 

resorno zakonodajo,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred one-

snaženjem,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena 

v skladu s tabelo o dovoljenih vrstah nezahtevnih in enostavnih 
objektov,

– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in 
bioloških lastnosti površinskih voda,

– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.«

12. člen
V drugem odstavku 58. člena se popravi šesta alineja, 

tako da se glasi:
– »Odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti, 

merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od 
meje sosednjih parcel najmanj polovico višine objekta, razen 
izjeme, ki so določene v 67. členu tega odloka.«

13. člen
Popravi se 2. točka 61. člena, tako da se glasi:
»Objekti se od gozdnega roba praviloma umaknejo naj-

manj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma 
25 m. Izjemoma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi po-
žarno-varnostni ukrepi in drugi ukrepi, skladno s soglasjem pri-
stojne javne gozdno-gospodarske službe. Umeščeni naj bodo 
tako, da zagotavljajo neoviran dostop do gozdnega zaledja.«

Doda se 3. točka 61. člena:
»Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom 

in drugim uporabnikom gozda zagotavlja neoviran javni dostop 
do gozda in neovirano gospodarjenje z gozdovi. Treba je za-
gotoviti, da se kljub izvedbi posegov ohrani vse obstoječe poti 
oziroma prometnice, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do 
zalednih gozdov. V primeru, da bodo te ob zazidavi izgubljene, 
je treba le-te nadomestiti oziroma zagotoviti ustrezne služno-
stne poti.«

14. člen
Popravi se naslov 63. člena, tako da se namesto »velikost 

in oblikovanje objektov, faktor pozidanosti, izrabe prostora in 
zelenih površin« glasi »velikost in oblikovanje objektov, faktor 
zazidanosti in zelenih površin«.

V četrtem odstavku 63. člena se v tabeli brišeta faktor 
zazidanosti (FZ) in minimalni delež odprtih zelenih površin (ZP) 
za območja stavbnih zemljišč, ki v grafiki OPN ne obstajajo – za 
podrobni namenski rabi SB in SP.

15. člen
V 64. členu se v tabeli, kjer so definirane dopustne stav-

be glede na tipologijo, v namenski rabi SSe črta četrta alineja 
»posebne stavbe«, v SSb se v drugi alineji dodajo »večstano-
vanjske stavbe«, na SK se črtajo »posebne stavbe« in dodajo 
»večnamenske stavbe«. Za namensko rabo As se dopusti-
jo naslednje stavbe glede na tipologijo: »hiše vaškega tipa, 
nestanovanjske kmetijske stavbe in eno in dvostanovanjske 
prostostoječe hiše«.

16. člen
Popravi oziroma dopolni se vsebina 65. člena:
Hiše vaškega tipa
V tretjem odstavku se popravi zadnji dve povedi, tako da 

se namesto:
»Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. 

Strešna kritina je sive barve, izjemoma opečna rdeča, glazirane 
kritine niso dovoljene. V primerih, da v določenem delu naselja 

prevladuje rdeča kritina je ta takrat obvezna. S kritino je treba 
ustvariti drobno teksturo.«

sedaj glasi:
»Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. 

Strešna kritina je opečno rdeča, izjemoma sive barve, glazi-
rane kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno 
teksturo.«

Četrti odstavek se popravi tako, da frčade namesto sedaj 
dopustne »polovice« dolžine strešine, sedaj frčade lahko za-
vzemajo »tretjino« dolžine strešine.

Ne stanovanjske kmetijske stavbe
V četrtem odstavku črta druga poved in se jo nadomesti z 

»Strešna kritina je opečno rdeče barve, izjemoma sive barve.«
Posebne stavbe
V prvem odstavku se črta beseda »večstanovanjskim«.
Doda se določila za Večstanovanjske stavbe
»1) Tlorisni gabarit stavbe ni predpisan, lahko je tudi lo-

mljen ali strukturiran na drugačen način. Dozidave in nadzidave 
morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.

2) Višinski gabarit do največ novogradnje do P+3 ali 
P+3+M ali T, nadomestne gradnje največ do enake višine, kot 
jo ima stavba, ki se nadomešča.

3) Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo pre-
krivati pomembne vedute, pogledov na kvalitetne stavbe in 
dominante.

4) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in 
obdelave, praviloma zaključene s fasadnim vencem.

5) Pri večstanovanjskih objektih se morajo: zamenjava 
oken, zasteklitve balkonov, postavitve zunanjih senčil, nadstre-
škov in klimatskih naprav ter drugi posegi v fasado ali streho, 
izvesti na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt.

6) Vsak nov večstanovanjski objekt mora spremljati urejene 
odprte bivalne površine in urejeno otroško igrišče z vsaj enim kom-
pleksnim igralom in oblikovanim pripadajočim odprtim prostorom.«

Pri Večnamenskih stavbah se namesto besedne zveze 
»namenskim rabam«, uporabi beseda »dejavnostim«.

17. člen
V tretjem odstavku 67. člena je dodana zadnja poved: 

»Kozolci naj bodo oblikovani tradicionalno.«
V petem odstavku 67. člena se briše zadnja poved, ki 

se glasi: »Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni 
najmanj 1,50 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča 
tudi bliže.«

V sedmem odstavku 67. člena se briše zadnja poved, ki 
se glasi: »Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddalje-
ne najmanj 0,50 m. Ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov 
sosednjega zemljišča, je lahko odmik tudi manjši, oziroma se 
škarpe in zidove lahko postavi na posestno mejo.«

V devetem odstavku 67. člena se tretja poved popravi 
tako da se glasi: »Sleme strehe mora biti v smeri daljše strani-
ce, strešni naklon pa med 38° in 45°, kritina je opečne, izjemo-
ma sive barve ali prilagojena sosednjim stavbam.«

Briše se deseta poved v devetem odstavku 67. člena: 
»Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi 
pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe.«

18. člen
V 72. členu se v tretjem odstavku črta beseda »stavbah«, 

tako da se poved pravilno glasi: »Pri ne stanovanjskih stavbah, 
stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavno-
sti (C), proizvodnih ter industrijskih stavbah (I) in drugih stav-
bah, se velikost parcele namenjene gradnji določi na osnovi 
prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja 
prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev 
glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz tega odloka.«

19. člen
Doda se osmi odstavek 75. člena: »Padavinske vode je 

treba prioritetno ponikati. V primeru, da to ni možno, je treba 
padavinske vode speljati v vodotok na način, da bo v čim večji 
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možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda. To pomeni, da 
je pred iztokom v vodotok treba predvideti zadrževanje pada-
vinskih voda, s čimer se prepreči bistveni vpliv na vodni režim 
ali stanje voda.«

20. člen
Doda se vsebina v drugem odstavku, 86. člena: »Zunanja 

meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od 
meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od 
meje vodnega zemljišča. Pri načrtovanju posegov v prostor se 
na vodnih površinah, kjer je voda trajno ali začasno prisotna in 
v namenski rabi prostora niso opredeljena kot površine vodnih 
zemljišč (VC), se upošteva dejansko stanje na terenu. Vodo-
toke ter stoječe celinske vode se v tem primeru obravnava kot 
vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omeji-
tvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«

Doda se sedmi odstavek 86. člena: »Posegi na vodovar-
stvenih območjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju 
omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov 
o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.«

Doda se osmi odstavek 86. člena: »Zacevljanje ali pre-
krivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki 
omogočajo dostop, oziroma prehod preko vodotoka v primeru, 
da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust 
na javnih cestah in poteh).«

Doda se deveti odstavek 86. člena: »Pri prostorskem 
načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravi-
ce, ki so bile podeljene na podlagi področnega zakonodaje s 
področja voda.«

Doda se deseti odstavek 86. člena: »Poplavna območja 
in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi 
o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Po-
plavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov 
poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prika-
za stanja prostora OPN in njegovih sprememb in dopolnitev.«

Doda se enajsti odstavek 86. člena: »Na poplavnih obmo-
čjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in dolo-
čeni 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 načr-
tovanje 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 njim.«

Doda se dvanajsti odstavek 86. člena: »Ne glede na do-
ločbe 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.«

Doda se trinajsti odstavek 86. člena: »Omilitveni ukrepi 
se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, 
pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova 
celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja 
prostora OPN prikaže nova poplavna območja, karte poplavne 
nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.«

Doda se štirinajsti odstavek 86. člena: »Na območjih, kjer 
razredi poplavne nevarnosti niso določeni in je iz opozorilne 
karte poplav razvidno, da so območja poplavno ogrožena, so 
na obstoječih objektih do izvedbe ustrezne strokovne podlage 
dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija.«

21. člen
V 88. členu se v 2. točki dodata četrta in peta alineja:
»– zasipavanje izvirov;
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po 

erozivnih ali plazljivih zemljiščih.«

22. člen
V 91. členu v prvem odstavku se četrta alineja spremeni 

tako, da se glasi: »IV. stopnja varstva pred hrupom velja za 
območja z namensko rabo: IP, IG, IK, PC, PŽ, PO, ZD, O in 
K1, K2, G in f.«

23. člen
V drugem odstavku 93. člena se zamenja tabela, ki dolo-

ča predvidene OPPN:
BO1/13-OPPN* 
CU

Na območju se predvideva centralni program 
s pripadajočimi površinami za rekreacijo. Ob 
vodi se ohranja zeleni pas z drevoredom za 
sprehajalno pot. Objekti naj bodo oblikovno 
usklajeni. Skupne zelene površine morajo 
znašati vsaj 50 % prostorske enote. V fazi 
izdelave OPPN se izvede ničelne meritve 
hrupa in preveri potrebnost izvedbe aktivne 
(ograja) in/ali pasivne (fasada, okna, primer-
na razporeditev prostorov v objektu) zaščite 
pred hrupom. V primeru, da bodo vrednosti 
presežene je potrebno zagotoviti ustrezno 
varstvo teh objektov pred hrupom v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
Na območju je treba izdelati strokovno pod-
lago – hidrološko hidravlično analizo, ki bo 
določila razrede poplavne nevarnosti, omili-
tvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogro-
ženosti in nevarnosti na območju in izven 
njega. V ta namen je treba, skupaj z načr-
tovanjem gradnje novih objektov, v skladu 
s predpisi s področja upravljanja z vodami, 
načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje po-
plavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa kon-
čati pred začetkom gradnje novih objektov.

BO1/14-OPPN* 
CU

Na območju se predvideva centralni program 
s pripadajočimi površinami za rekreacijo, ob 
vodi se ohranja zeleni pas. Objekti naj bodo 
oblikovno usklajeni. V fazi izdelave OPPN 
se izvede ničelne meritve hrupa in preveri 
potrebnost izvedbe aktivne (ograja) in/ali pa-
sivne (fasada, okna, primerna razporeditev 
prostorov v objektu) zaščite pred hrupom. 
V primeru, da bodo vrednosti presežene 
je potrebno zagotoviti ustrezno varstvo teh 
objektov pred hrupom v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
Na območju je treba izdelati strokovno pod-
lago – hidrološko hidravlično analizo, ki bo 
določila razrede poplavne nevarnosti, omili-
tvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogro-
ženosti in nevarnosti na območju in izven 
njega. V ta namen je treba, skupaj z načr-
tovanjem gradnje novih objektov, v skladu 
s predpisi s področja upravljanja z vodami, 
načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje po-
plavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa kon-
čati pred začetkom gradnje novih objektov.

24. člen
V 94. členu se popravi naslov člena, tako da se glasi: 

»usmeritve za območja urejanja s PPIP«.
V 94. členu se v prvem odstavku, po posameznih podrob-

nejših namenskih rabah, doda naslednje:
– SSe: popravi prvo poved tako, da se glasi: »Območje 

urejanja BG1/2: poleg splošnih dopustnih dejavnosti za SSe 
je dopustna tudi ponovna oživitev centralnih dejavnosti (vrtec, 
trgovina, gasilski dom ipd.).«. Na koncu se doda stavek: »V 
EUP DO1/25, na parceli št. 1668 k.o. Borovnica, do izvedbe 
sanacije bruhalnika, posegi niso dovoljeni.«

– SSg: črta se tretja poved: »V EUP DO1/2 na parceli 
št. 1668 k.o. Borovnica do izvedbe sanacije bruhalnika posegi 
niso dovoljeni.«
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– CU: Območje urejanja BO1/35: gradnja prizidka šole 
je dopustna ob izvedbi omilitvenih ukrepov, ki so določeni 
v strokovni podlagi: Hidrološko – hidravlična analiza, HH – 
266/2017.

– SK: črta se vsebina: »Območje urejanja PA1/2: gradnja 
ne stanovanjskih kmetijskih stavb ni dovoljena. Objekti ob 
cesti morajo imeti smer slemena objekta vzporedno s smerjo 
ceste.«

V odstavek se doda »V EUP PA1/1 je maksimalni faktor 
zazidanosti parcele namenjene gradnji (FZ) 0,40 in minimalni 
delež zelenih površin (ZP) 20 %.«

– A: »Območje urejanja PA1/2: gradnja ne-stanovanjskih 
kmetijskih stavb ni dovoljena. Objekti ob cesti morajo imeti 
smer slemena objekta vzporedno s smerjo ceste.«

– BT: »Območje urejanja BI1/2: na območju se v obsto-
ječem stanju izjemoma lahko ohranja stanovanjski objekt na 
parceli št. 1490/24 k.o. Borovnica, pri čemer je treba za vsak 
poseg pridobiti predhodno soglasje pristojne službe za varstvo 
kulturne dediščine.

Območje urejanja OP3/39: morebitni posek dreves naj 
se izvede izven obdobja razmnoževanja varstveno pomemb-
nih vrst hroščev. Sečnja naj se izvede v obdobju od začetka 
septembra do konca marca. Posekan les naj se iz območja 
takoj po poseku odstrani. Znotraj EUP je dovoljena izključ-
no postavitev razglednega stolpa, ki ne sme imeti zaprtih 
konstrukcijskih elementov. Spreminjanje namembnosti tega 
objekta ni dopustna.«

– IK: Območje urejanja OP1/2 in OP1/3: do izvedbe celo-
vitih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti 
območja, je na obstoječih stavbah dopustna le rekonstrukcija 
in vzdrževalna dela, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov.

Na jugovzhodnem robu EUP OP1/3 naj se oblikuje mejice 
in omejeke z avtohtono vegetacijo.

– ZD: »Na območjih ZD, ki so poplavno ogrožena, je 
prepovedano nasipavanje terena in spreminjanje morfologije 
terena. Na območju OB1/12 – ZD naj se močvirnih predelov 
ne nasipa in utrjuje z zemeljskim ali drugim materialom. Na 
območju BR1/12 je prepovedano odlaganje in skladiščenje 
materiala.«

– Doda se posebne pogoje in določila za K2: »Na ob-
močju OP1/20 so dopustne zgolj sonaravne ureditve. Gradnja 
spremljajočih objektov za potrebe nogometnega igrišča niso 
dopustne.«

25. člen
V 100. členu se doda prostorski akt, ki preneha veljati: 

»Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za indi-
vidualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah (Uradni list RS, 
št. 29/08) – EUP BO1/19.«

26. člen
V 101. členu so bile veljavnim prostorski aktom pripisane 

enote urejanja prostora iz OPN:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

del območja b1-S/4-2 Laze (Uradni list RS, št. 94/09) – DO1/21,
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

trgovski center Mercator v Borovnici (Uradni list RS, št. 58/09, 
105/11) – EUP BO1/31,

– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za del območja B1S/17, Ob Borovniščici, v Borovnici 
(Uradni list RS, št. 9/09) – EUP BO1/18,

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditve-
nem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v 
Borovnici (Uradni list RS, št. 85/07) – EUP BO1/36,

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja B1 R/5 Eohippus Borovnica (Uradni list RS, št. 11/07, 
108/11) – EUP BG1/8,

– Odlok o UN za lesnoindustrijski kombinat »Liko« v 
Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89) in Odlok o spremembi 
odloka o ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici 
(Uradni list RS, št. 51/05) – EUP BO1/34,

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Fenolit Borov-
nica (Uradni list RS, št. 75/98) – EUP BG1/7,

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici (Uradni list RS, 
št. 80/12) – EUP BG1/12.

Izbriše se veljavni OPPN, ki se preneha veljati (četrta 
alineja): »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah (Uradni 
list RS, št. 29/08).«

V zadnji alineji se doda »Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica (Ura-
dni list RS, št. 40/18) – BO1/38-OPPN.«

27. člen
V celoti se nadomesti Priloga 1 odloka o OPN, ki je bila 

objavljena v Uradnem listu RS, št. 52/14 in obravnava gradnje 
nezahtevnih in enostavnih objektov na površinah podrobnejše 
namenske rabe.

28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 

glasilu.

Št. 3500-0001/2015-338
Borovnica, dne 23. avgusta 2018

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.
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BRASLOVČE

2972. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2) in mnenj nosilcev urejanja prostora ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 
22/17) na 23. redni seji dne 5. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Pravna podlaga

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Braslovče (v nadaljevanju: OPN), ki ga je pod številko projekta 

104-2013, izdelalo podjetje URBANISTI, d.o.o., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPN je dana v Zakonu 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).

1.2. Območje občinskega prostorskega načrta

2. člen
Območje OPN je celotno območje Občine Braslovče.

1.3. Strokovne podlage in drugi podatki

3. člen
(1) V postopku priprave OPN so smiselno uporabljene strokovne podlage, ki jih je Občina Braslovče pridobila tekom po-

stopka priprave Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju SPRO), 
Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11; v nadaljevanju: PRO) in Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 8/15; v nadaljevanju: SD-PRO US), ter druge strokovne 
podlage:

a) s področja poselitve:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman 

s.p., Celje, št. proj. 05-14, 05-13, datum: julij, 2005 – september, 2006)
– Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske 

evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., 
Celje, št. proj. 05-13, 05-14, datum: 24. 8. 2007)

b) s področja zaščite in reševanja:
– Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, Občina Braslovče, Štab za civilno zaščito, 2011
– Načrt zaščite in reševanja ob potresu, Občina Braslovče, Štab za civilno zaščito, 2010
– Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, Občina Braslovče, Štab za civilno zaščito, 2011
– Načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih, Občina Braslovče, Štab za civilno zaščito, 2011
c) s področja zaščite pred plazovi:
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu deformacij na odseku ceste na grad Žovnek, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu deformacij na jezu Braslovškega jezera, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu za gospodarskim objektom F. Bečovnik, Podvrh 96, Geosvet Celje, d.o.o., 

2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu pod krajevno cesto pri »Brinovec«, Podvrh 74/a, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu nad vodnim zajetjem – na kmetijskih površinah »Dobnik«, Dobrovlje 12, 

Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu nad stanovanjskim objektom F. golob, Podgorje pri Letušu 3, Geo-

svet Celje, d.o.o., 2007 in Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja, F. Golob, Geosvet 
Celje, d.o.o., 2007

– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu nad krajevno cesto pri »Grabner«, Dobrovlje 32, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu za gospodarskim objektom I. Hribernik, Podvrh 67, Geosvet Celje, d.o.o., 

2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu za gospodarskim objektom S. Leskovšek, Letuš 30, Geosvet Celje, d.o.o., 

2009
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu nad krajevno cesto – pod Lovsko kočo na Dobrovljah, Geosvet Celje, d.o.o., 

2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu na krajevni cesti pri »Miklavc«, Dobrovlje 36/a, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu za garažo B. Peterka, Podvrh 36/a, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
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– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu pri objektu D. Preskar, Podvrh 44, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu pod veseličnim prostorom v Braslovčah, Geosvet Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu večjega plazu pod stanovanjskim objektom T. Tratnik, Podvrh 101, Geosvet 

Celje, d.o.o., 2007
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu treh (3) plazov, plaz za objektoma Turnšek in Dolšak v Podvrhu, plaz za gospo-

darskim objektom »Hribernik«, plaz nad vodnim zajetjem »Dobnik«, Geosvet Celje, d.o.o., 2009
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu večjega plazu za dvema (2) stanovanjskima objektoma D. Turnšek, Podvrh in 

nepoznanega lastnika, Geosvet Celje, d.o.o., 2007,
– Geološko-geomehansko poročilo o ogledu plazu nad krajevno cesto pri »Turnšek«, Podvrh 53, Geosvet Celje, d.o.o., 2008
d) s področja kmetijstva:
– Priprava kmetijskih strokovnih podlag Občine Braslovče, Izdelava pedološke karte in karte bonitetnih vrednosti Občine 

Braslovče ter interpretacija pedoloških podatkov za potrebe pridobivanja bonitetnih ocen kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč v 
Občini Braslovče (ProTellus, d.o.o., Celje, št. poročila: PT1/2014, datum: januar 2014)

– obrazci Utemeljenost posega na kmetijska zemljišča (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod 
Celje, 2015)

– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča – strokovne podlage za kmetijstvo v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Braslovče (Občina Braslovče, 20. 10. 2016)

e) s področja gozdov (za predlagane krčitve gozdov):
– odločbe o krčitvi gozdov v kmetijske namene (Zavod za gozdove Slovenije, 2008–2015)
f) s področja poplavne varnosti:
– Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za OPPN območje PA10, Rakovlje vzhod – hidrološko hidravlična analiza 

Trebnika na obravnavanem odseku (Mdesign, Matjaž Planinšek s.p., Celje, št. projekta: 07/2009, št. načrta: 07/2009, datum: maj 
2009),

– Hidrološko-hidravlični elaborati, na katerih temeljijo iKRPN: IZVO-R d.o.o., Ljubljana; SPPŠ M. B. Marinček s.p., Celje; Inže-
niring za vode d.o.o., ID študije: 0099_ARSO; 0134_ARSO; 0262_IZVRS; 0001_DRSV, 0082_IZVRS, 0141_IZVRS, 0025_ARSO, 
0036_ARSO (območje v vzhodnem delu občine) in Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana; IZVO-R d.o.o., Ljubljana, ID študije: 
0130_ARSO (območje v osrednjem delu občine)

– Hidrološka-hidravlična študija za OPPN na območju kmetije Flere v Letušu (IZVO-R d. o. o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljublja-
na, št. G16-FR/14, marec 2014,)

– Hidrološko-hidravlična študija za območje OPPN PA11 – Braslovče (Brinovšek)«, (GIH, Judita Črepinšek s. p., Glavni trg 60, 
3313 Polzela, št. HP 48/15, 7. 8. 2015)

– Analiza obstoječega stanja območja Trebnik in Radigaj s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, št. projekta 
F02-FR/12, februar 2012, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.

– Hidrološko-hidravlična analiza s poplavnimi kartami 3. razvojna os – sever: Šentrupert–Velenje, obstoječe stanje, 
št.: 898/OS/II-FR/16, december 2016, Ljubljana

– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje (Savinja, Bolska, Trnavica), Inženiring 
za vode, št.nač. 873-FR/08, št.proj. 33/08, Ljubljana, februar 201

– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti na širšem območju DPN Savinja: Ločica–Letuš, Inženiring 
za vode d.o.o., Ljubljana, A99-FR/10, februar 2010

g) s področja energetike:
– Lokalni energetski koncept Občine Braslovče (energetika Vransko, d.o.o., št. proj. 3/2012-POG, 2012)
in:
– druge strokovne podlage, ki so jih v postopku priprave OPN podali pristojni nosilci urejanja prostora.
(2) Kot strokovna podlaga za urbanistično oblikovanje naselij Braslovče in Rakovlje se uporabi Urbanistična zasnova naselij 

Braslovče z Rakovljami kot del SPRO.
(3) OPN na posameznih mestih dobesedno izhaja iz zgoraj navedenih strokovnih podlag, vendar je nadaljnje sklicevanje na 

avtorska dela zaradi preglednosti v prostorskem aktu izpuščeno.
(4) OPN je izdelan na podlagi naslednjih digitalnih podatkov:
– namenske rabe, vir: SPRO, PRO, SD-PRO US, Občina Braslovče,
– zemljiškega katastra – ZKP vektor in pisni del, 4. 6. 2015, vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
– podatkov katastra stavb – grafični in pisni del, 4. 6. 2015, vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike 

Slovenije,
– podatkov za prikaz stanja prostora za Občino Braslovče, vir: naveden v prilogi prikaz stanja prostora,
– dejanske rabe, vir: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljevanju: dejanska raba, 31. 12. 2015).
(5) V kolikor prihaja v grafičnih načrtih OPN do odstopanj zaradi uporabe različnih evidenc iz prejšnjega odstavka (predvsem 

pri tolmačenju, ali se objekt nahaja na stavbnem zemljišču ali gre za objekt razpršene gradnje), in Občina Braslovče ali pristojna 
upravna enota ne moreta sprejeti nedvoumne odločitve glede neskladja, se kot tolmačenje tega neskladja pridobi ustrezen doku-
ment pristojne geodetske službe ali mnenje izvedenca geodetske stroke.

(6) V OPN so vključene smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so priloga k temu prostorskemu aktu. Vse ostale 
strokovne podlage iz tega člena so prav tako priloga k temu prostorskemu aktu in se hranijo v spisu postopka pri pripravljavcu 
prostorskega akta.

1.4. Vsebina prostorskega akta

4. člen
(1) OPN je sestavljen iz tekstualnega dela (odloka) in grafičnega dela ter prilog.
(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednje vsebine:
1. uvodne določbe,
2. strateški del,
3. izvedbeni del,
4. javni interes,
5. prehodne določbe,
6. končne določbe.
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(3) Grafični del OPN je sestavljen iz naslednje vsebine:
1. grafični prikazi strateškega dela,
2. grafični prikazi izvedbenega dela.
(4) Priloge OPN so naslednje:
1. izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev,
6. povzetek za javnost.

1.5. Uporabljeni izrazi

5. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na »vrste objektov glede na namen«, pomenijo naslednje:
– vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov so dane v skladu z uredbo, ki ureja klasi-

fikacijo vrst objektov
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen so večinoma podane v vsebinskem smislu, izjemoma (v tabeli 3) 

pa tudi glede na uredbo, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na »parcelo, namenjena gradnji«, pomenijo naslednje:
– parcela, namenjena gradnji oziroma gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih 

delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu 
oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu,

– parcela, namenjena gradnji na katerem stoji objekt je gradbena parcela, ki je določena v izdanih dovoljenjih s področja 
graditve objektov,

– če obstoječ objekt nima določene parcele, namenjene gradnji, se za namen postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 4, in sicer tako, da znaša 
odmik nezahtevnih in enostavnih objektov od stavbe največ 20 m,

– v geodetskih postopkih določanja parcele, namenjene gradnji oziroma gradbene parcele, se le-ta določa v površini kot je 
predpisana v pogojih parcelacije (v razdelku velikost parcel, namenjenih gradnji v izvedbenem delu); če se parcela, namenjena 
gradnji oziroma gradbena parcela določa za obstoječe objekte in presega določila o minimalni in maksimalni površini parcel, 
namenjenih gradnji, se določi glede na namembnost objekta v površini, ki omogoča rabo objekta ali stavbe ali sklopa objektov z 
zunanjimi ureditvami.

(3) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na »velikost objektov«, pomenijo naslednje:
– tlorisna površina je določena kot tlorisna površina ene etaže, in sicer tiste, ki ima največjo tlorisno površino,
– višina objekta je določena kot višina najvišje točke objekta merjeno od najnižje točke okoliškega terena,
– v okviru oznake »K« (za klet) ni določeno število etaž kleti (klet je mogoče izvesti v več nivojih oziroma etažah),
– objekt mora zadostiti vsem pogojem, ki so predpisani za velikost objekta.
(4) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na »faktorje izrabe«, pomenijo naslednje:
– faktor izrabe parcele, namenjene gradnji, je določen kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino par-

cele, namenjene gradnji, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena,
– faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, je določen kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, 

namenjene gradnji,
– pri določanju maksimalnih faktorjev izrabe in faktorjev zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se upoštevajo površine vseh 

objektov, tudi vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, na parceli, namenjeni gradnji,
– prostornina objekta je določena kot prostornina celotnega objekta, vključno z etažami, ki so pod nivojem terena,
– faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo je določen kot razmerje med bruto prostornino objekta in površino celotne 

gradbene parcele, pri čemer je bruto prostornina objekta zmnožek bruto tlorisne površine objekta in povprečne višine objekta nad 
nivojem terena.

(5) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na »odmike«, pomenijo naslednje:
– odmik od parcelnih meja ali odmik med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad/pod terenom, 

in sicer na tlorisni projekciji.
(6) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na »grajeno območje kmetije«, pomenijo naslednje:
– grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z ravnimi črtami povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb 

in gospodarskih poslopij kmetije.
(7) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na usmeritve glede zahtev glede natečajev, pomenijo naslednje:
– določilo glede obveznosti natečajev, ki se glasi kot »ne«, pomeni, da natečaji niso obvezni, vendar pa ob tem niso prepo-

vedani.
(8) V odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na naselja, pomenijo naslednje:
– območja naselij po registru prostorskih enot (RPE) pomenijo območja naselij, ki predstavljajo evidentirane uradne členitve 

prostora, določene z zakoni, uredbami, odloki ali sklepi Geodetske uprave Republike Slovenije
– poselitvena območja naselij pomenijo območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so bila kot taka določena 

v do sedaj veljavnem SPRO, PRO, SD-PRO US občine
– okvirna območja naselij pomenijo s tem odlokom določena območja strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pri-

padajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo in območje površin, predvidenih za širitev.
(9) V odloku uporabljeni izraz »okvirne usmeritve za izdelavo novih OPPN« pomenijo navedbo zgolj okvirnih usmeritev za 

nadaljnje, podrobnejše prostorsko načrtovanje, in so lahko podane na podlagi urbanističnih načrtov ter niso zavezujoče, pač pa 
predstavljajo strokovno osnovo za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Predlagane okvirne usmeritve se 
lahko v fazi izdelave OPPN tudi spremenijo, vendar ne bistveno, če se pri podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, 
ki pa ne smejo vplivati na izvedbo OPN in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Odstopanja od predlaganih okvir-
nih usmeritev ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, s pogoji varstva okolja in naravnih dobrin, s pogoji varstva kmetijskih 
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zemljišč ter s pogoji ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih 
le-ta zadevajo in imajo v področni zakonodaji opredeljeno te pristojnosti.

(10) V odloku uporabljeno določilo »gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani« se nanaša na objekte, ki 
se lahko dejansko izvedejo kot vkopani objekti, med drugim predvsem cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

(11) V odloku uporabljeno določilo glede oblikovanja streh objektov, ki predpisuje, da naj bodo strehe »ravne oziroma z mi-
nimalnim naklonom«, pomeni, da je maksimalen naklon takih streh 10°.

(12) V odloku uporabljeno določilo glede oblikovanja streh objektov, ki predpisuje, da naj bodo strehe »simetrične dvokapnice« 
pomeni, da mora biti simetrija izkazana samo v naklonu strehe.

(13) V odloku uporabljeno določilo glede oblikovanja streh objektov v poglavju 3.5.1. Prostorski izvedbeni pogoji za posame-
zne EUP se ne nanaša na oblikovanje streh nezahtevnih in enostavnih objektov, te določbe so predpisane v 45. členu.

(14) V odloku uporabljeno določilo glede max. višine kolenčnega zidu v mansardi se upošteva le v primeru izgradnje vseh 
dopustnih etaž oziroma največje dopustne višine objekta. V primeru izgradnje objekta nižje višine od max. dovoljene, se ne upo-
števa določil glede max. višine kolenčnega zidu, in lahko le-ta znaša do višine etaže, vendar ne več kot 3 m.

(15) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v tem členu, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s 
področja graditve objektov ali predpisi s področja prostorskega načrtovanja ter drugimi predpisi.

2. STRATEŠKI DEL

2.1. Splošne določbe

6. člen
V strateškem delu OPN so za celotno območje Občine Braslovče določena:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
– zasnova prostorskega razvoja občine,
– zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
– okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– okvirna območja razpršene poselitve,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
– usmeritve za razvoj v krajini,
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

2.2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

2.2.1. Osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analiz stanja, teženj in možnosti prostorskega razvoja

7. člen
A) Uvod
Občina Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZUreP-1) v letu 2008 

sprejela SPRO in PRO, zaradi delne razveljavitve PRO z odločbo Ustavnega sodišča pa tudi SD-PRO US v letu 2015, in sicer 
na podlagi ZPNačrt. Občina Braslovče je z navedenimi prostorskimi akti zagotovila minimalni potrebni obseg stavbnih zemljišč za 
svoj prostorski razvoj, ki pa danes ne zadoščajo več. Zato sprejema celovit prostorski akt, OPN, s katerim skladno z ZPNačrt, ob 
upoštevanju usmeritev državnih prostorskih aktov (med njimi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04; v 
nadaljevanju: SPRS), razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje 
prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor.

B) Splošno o občini
(1) Občina Braslovče je bila ustanovljena leta 1998 po razdelitvi Občine Žalec in obsega okrog 55 km2. V njej je na dan 1. 7. 

2015 živelo 5470 prebivalcev (vir: Statistični urad RS-SURS). Občina Braslovče leži v zahodnem in severozahodnem delu Spodnje 
Savinjske doline. Lega občine je strateškega pomena z vidika vpliva prometnega omrežja, saj skozi južni del občine potekata 
avtocestna in regionalna povezava Ljubljane in Celja. Občina je od Celja oddaljena 24 km, od Ljubljane pa 62 km.

(2) V občino so vključena naselja: Braslovče, Dobrovlje, Glinje, Gomilsko, Grajska vas, Kamenče, Letuš, Male Braslovče, Orla 
vas, Parižlje, Podgorje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Šentrupert, Šmatevž, Topovlje, Trnava, Zakl in Zgornje 
Gorče. Sedež občine je v Braslovčah, ki so sklenjeno obcestno naselje na terasnem pomolu pod obronki planote Dobrovlje. Staro 
trško obrtno naselje nima industrije, vendar je prebivalstvo kljub kmetijski okolici večinoma neagrarno.

(3) Občino Braslovče zaznamuje ravno dno Savinjske doline na vzhodu, ki je kmetijsko intenzivno obdelano (hmeljišča) ter 
zakrasela Dobroveljska planota na zahodu, prekrita s povsem tipičnimi kraškimi pojavi (vrtače, kraške jame, brezna). Tako je za 
vzhod občine značilna panoga (intenzivno) kmetijstvo, medtem ko je primarna raba zahodnega dela pretežno gozd ter gozdu 
iztrgana kultivirana zemljišča v celkih. Posebnost občine so tri akumulacijska jezera, od katerih je največje Žovneško jezero. Po-
sebno pomemben vodni element občine je reka Savinja, ki teče po celotni vzhodni občinski meji in med drugim zaradi poplavljanja 
predstavlja tudi omejitveni faktor v razvoju območja ob njeni strugi. V občini se nahajajo številni elementi kulturne dediščine, med 
njimi zapuščina žovneških gospodov, predhodnikov celjskih grofov. Za ravninsko dno občine je značilna vse bolj intenzivna pose-
litev, ki je v zadnjih desetletjih močno preoblikovala podobo tipičnih vasi, saj se število prebivalcev občine (in s tem število novih 
objektov) vseskozi povečuje. Občina izkorišča potenciale za razvoj turizma, in sicer: vodne aktivnosti, ribogojništvo in ribolov na 
vodnih površinah, pohodništvo na Dobroveljski planoti, promocija kulturne dediščine, večje število kmetij z dodatno (turistično) 
ponudbo in podobno. Večina nekmečkega prebivalstva dnevno migrira v zaposlitvene centre, in sicer predvsem v Žalec, Polzelo, 
Velenje in Celje.

C) Poselitev in demografija
(1) Občinsko središče, naselje Braslovče, predstavlja prvo stopnjo središčnega naselja, enako vlogo imata tudi naselji Letuš 

in Gomilsko, celotna občina pa sodi v vplivno območje Celja, središča pete stopnje (Fridl et al., 1998). Prevladujoče oblike poseli-
tve v občini so suburbanizirani tip poselitve (vzhodni del), samotne kmetije in deloma poselitev v strnjenih naseljih v alpskem tipu 
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gručastega naselja (osrednji del), deloma neposeljeno in delno samotne kmetije (zahodni del občine). V Občini Braslovče lahko 
govorimo o naslednjih prevladujočih tipih poselitvenih območij: v vzhodnem delu občine oziroma Savinjski dolini prevladujejo 
pretežno polurbanizirana ali prehodna naselja, urbanizirana podeželska naselja, urbanizirana obmestna naselja, v zelo majhni 
meri pa tudi ogrožena in odmirajoča podeželska naselja, osrednji del občine oziroma obrobno gričevje zaznamuje tip stabilnega 
podeželskega naselja, za zahodni del občine oziroma Dobrovlje je značilno odmirajoče podeželsko naselje.

(2) Glede na izhodišča SPRS naselja v Občini Braslovče ločimo na (vir podatkov o št. prebivalcev: SURS, 2015):
– občinsko središče Braslovče (370 preb.) z Rakovljami (400 preb), v katerem se nahajajo storitvene, oskrbne in druge de-

javnosti, ki oskrbujejo prebivalce, ki prebivajo v naselju in predstavlja središče gravitacijskega območja naselij preostale občine, 
in ga – čeprav ne izpolnjuje kriterijev števila prebivalstva za mesto – lahko opredelimo kot urbano naselje

– podeželski naselji Letuš (838 preb.) in Parižlje (737 preb.), kot naselji, ki imata več kot 500 prebivalcev in vsaj 10-odstotni 
delež prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot družinska delovna sila in/ali kot zaposleni na družinskih kmetijah

– vasi in zaselki v območjih naselij Podvrh (381 preb.), Grajska vas (357 preb.), Gomilsko (352 preb.), Male Braslovče 
(261 preb.), Trnava (257 preb.), Orla vas (197 preb.), Kamenče (186 preb.), Šmatevž (186 preb.), Dobrovlje (154 preb.), Šentrupert 
(152 preb.), Topovlje (116 preb.), Preserje (115 preb.), Podgorje pri Letušu (76 preb.), Spodnje Gorče (72 preb.), Zgornje, Gorče (69 
preb.), Poljče (64 preb.), Zakl (59 preb.) in Glinje (48 preb.), in sicer vasi kot naselja, ki imajo manj kot 500 prebivalcev in nimajo 
razvitih dejavnosti, ki so značilne za urbano naselje ter zaselki kot poseljena območja, ki imajo manj kot deset stanovanjskih stavb.

(3) Skupno število prebivalcev v Občini Braslovče je v letu 2015 znašalo 5470, od tega je bilo 50,15 % moških in 49,85 % 
žensk. Gostota naseljenosti je v letu 2015 znašala 99,5 preb./km2 (v Sloveniji 101,8). Povprečna starost prebivalcev v občini je v tem 
letu znašala 42,2 let, kar je malo nižje od državnega povprečja (42,6 let). Indeks staranja je znašal 110,9, kar je precej pod državnim 
povprečjem (122,7). Delež prebivalcev v starostni skupini 0–14 let je znašal 15,9 % (v Sloveniji 14,8 %), v skupini 15–64 let 66,5 % 
(v Sloveniji 67,1 let) v skupini na 65 let pa 17,6 % (v Sloveniji 18,2 let). V letu 2014 je bil naravni prirast v občini bistveno višji (3,1 
na 1000 preb.) kot je bilo državno povprečje (1,1), je pa bil selitveni prirast glede na državno povprečje demografsko neugoden. 
Pomemben je namreč podatek o selitvenem prirastu v občini za leto 2014, saj je zaznan negativen selitveni prirast tako s tujino 
(-2 preb.) kot tudi med občinami (-12 preb.). Tako je bil skupen prirast na 1000 prebivalcev v letu 2014 Občini Braslovče nižji (0,6) 
od državnega povprečja (0,9). Prav pri opazovanju trenda skupnega prirasta prebivalstva v občini daljšem časovnem obdobju je 
opaziti, da se sicer izrazito pozitiven trend zadnjih desetih let (13,1 na 1000 preb. v letu 2005, 14,1 v letu 2007, 16,3 v letih 2010 
in 2012) počasi zmanjšuje (5,5 v letu 2012, 6,3 v letu 2013). Ob tem ostaja število živorojenih nekako konstantno, zabeležiti je 
mogoče nekaj višje število v letih 1999-2002, pa potem upad do leta 2007 in nato ponovno višjo rast, v letu 2014 tako npr. število 
živorojenih na 1 preb. znaša 10,8 (vir: SURS).

(4) Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu je bilo leta 2014 v Občini Braslovče naslednje: prebivalcev nad 15 let bilo 
skupaj 4586, od tega je bilo aktivnih 2493 (54 %), od katerih je 2176 (47 %) zaposlenih in 317 (7 % brezposelnih); neaktivnih je 
bilo 2093 (46 %), med njimi je bilo 410 (9 %) učencev, dijakov, študentov, 1428 (31 %) upokojencev in 255 (6 %) drugih neaktivnih). 
Največje število aktivnih prebivalcev je bilo v največjih naseljih, v Letušu (384 preb.) in v Parižljah (317 preb.). Stopnja brezposel-
nosti je bila leta 2014 v občini nižja (12,7) od državnega povprečja (13,6) (vir: SURS).

(5) Delovni aktivno prebivalstvo je bilo v občini v letu 2002 razporejeno med kmetijske (11 %), nekmetijske (45 % in storitvene 
dejavnosti (41 %). Delovno aktivno prebivalstvo so v tem letu sestavljale zaposlene osebe (72 %) in 15 % samozaposlenih oseb, od 
katerih je 7 % samostojnih podjetnikov in 8 % kmetovalcev. Delež zaposlenih in brezposelnih prebivalcev je bil povsem primerljiv 
s slovenskim povprečjem. Večje razlike so se pojavljale pri strukturi delovnega aktivnega prebivalstva v primerjavi s slovenskim 
povprečjem. V Občini Braslovče je bil namreč prisoten precej višji delež samozaposlenih oseb (15 %) kot je slovensko povprečje 
in sicer predvsem na račun visokega deleža kmetovalcev v občini (8 %) (vir: popis prebivalstva 2002, SURS). Ažurnejših podatkov 
glede zaposlitvenega statusa prebivalcev Občine Braslovče ni na voljo.

(6) Dnevne migracije delovno aktivnih prebivalcev kažejo, da je bilo v letu 2014 delovnih migrantov (brez kmetov), ki so de-
lali zunaj občine prebivališča 81,2 % (od leta 2001, 83,8 % ta odstotek pada). V tem letu so na delo dnevno migrirali v naslednje 
občine: Žalec (331), Celje (280), Velenje (227), Ljubljana (192), Polzela (116), Prebold (99), Nazarje (60), posamezni migranti pa 
tudi drugam (Šoštanj, Mozirje, Šmartno ob Paki, Vransko, Maribor, Kamnik, Trzin ipd.). Podatki tako kažejo, da je kot bivališče 
Občina Braslovče primerna za delovne dnevne migracije po celotni Savinjski dolini kot tudi v obeh smereh prometnega koridorja 
(proti Ljubljani in proti Mariboru).

(7) Podatki popisov prebivalstva kažejo, da se je skupno število prebivalcev v vseh naseljih, ki sestavljajo Občino Braslovče, v 
času od prvega do zadnjega popisa prebivalstva povečalo za dobrih 40 % (od 3440 prebivalcev leta 1869 na 4933 prebivalcev leta 
2002). Trend porasta prebivalstva je prisoten skozi celotno obdobje popisov. Največji pozitivni trend porasta je prisoten v naselju 
Parižlje, kjer se je prebivalstvo povečalo za skoraj 400 %, v Rakovljah znaša porast okoli 225 %, v Letušu pa okoli 140 %. Ostali 
nižinski del Savinjske doline oziroma vzhodni del občine prav tako večinoma zaznamuje trend naraščanja števila prebivalcev, z 
manjšimi izjemami, kjer število ostaja približno enako ali pa rahlo pada. Osrednji del občine, t.j. gričevnato obrobje, je zaznamovano 
z rahlim porastom števila prebivalcev, in sicer se je v obdobju popisov prebivalstvo v naselju Podvrh povečalo za okoli 10 odstot-
kov. V zahodnem delu občine, t.j. na Dobroveljski planoti, pa je – za razliko od nižinskega predela – značilen upad prebivalcev. V 
naselju Dobrovlje se je število prebivalcev zmanjšalo za dobrih 40 odstotkov. Pojav gre najverjetneje pripisati preseljevanju ljudi v 
nižinske predele zaradi boljših možnosti kmetijske predelave in novih delovnih mest, ki so jih nudila večja (industrijska) središča 
Savinjske doline (vir: popisi prebivalstva, SURS).

(8) Tudi v času od zadnjega popisa prebivalstva (2002) pa do danes je v Občini Braslovče mogoče zaznati nadaljevanje trenda 
naraščanja števila prebivalcev (od 4933 prebivalcev leta 2002 na 5470 prebivalcev leta 2015). Najbolj se je število prebivalcev 
povečalo v (največjem) naselju Letuš, sicer pa tudi v večini drugih naselij (večji porast v Rakovljah, Malih Braslovčah, Kamenčah, 
Šmatevžu. V preostalih naseljih je povsod zaznati trend rasti prebivalstva ali njegovega ohranjanja, le redka so naselja, v katerih 
število prebivalstva v obdobju 2008-2015 pada za nekaj odstotkov). (Parižlje, Podvrh, Braslovče, Gomilsko (vir: SURS).

D) Krajina
(1) Vzhodni del občine, t.j. ravninsko dno Savinjske doline, pokrivajo obdelovalne površine, intenzivno kmetijstvo predvsem 

v obliki hmeljišč, osrednji del občine, t.j. obrobno gričevje, zaznamuje mešana raba, ki iz kmetijske prehaja v gozdne površine, ter 
velike vodne površine (jezera), zahodni del občine, t.j. Dobrovlje, pa prekrivajo gozdovi, ki so ponekod skrčeni za potrebe kmetijske 
proizvodnje posameznih kmetij (celki). Za vzhodni del občine je značilna tipologija spreminjanja rabe tal v obdobju 1961–1994 
zmerna do izrazita urbanizacija ter izrazita intenzifikacija kmetijske proizvodnje, za osrednji del občine je v tem obdobju značilno 
šibko ogozdovanje, za zahodni del pa trend izrazitega ogozdovanja.

(2) Predvsem vzhodni in osrednji del občine zaznamuje visoka vodnatost. Ob skrajnem vzhodnem robu skozi celotno občino 
teče reka Savinja, ob toku katere leži tudi manjše Presersko jezero, ki je nastalo z zajezitvijo letuške Struge. Osrednji del občine 
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je zaznamovan z večjimi vodnimi površinami, in sicer z zajezitvenima jezeroma – z Žovneškim in Braslovškim jezerom. Žovneško 
jezero, ki je z 49 ha vodne površine eno največjih v okolici, je nastalo kot akumulacija v plitvi kotanji v bližini graščine Žovnek. 
Braslovško jezero, s 4.5 ha vodne površine precej manjše od Žovneškega, je prav tako z akumulacijo nastalo v šestdesetih letih 
20. stoletja, in sicer s povišanjem nasipa nekdanjega ribnika ob potoku Trebnik. Ob Braslovškem jezeru je speljana panoramska 
pot, jezero samo pa je primerno za kopanje in ribolov.

(3) Vzhodni in delno osrednji del občine predstavlja tudi enega pomembnejših naravnih virov in sicer se tu nahaja podtalnica, 
ki je pomembna za napajanje širšega območja spodnje Savinjske doline.

2.2.2. Razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije

8. člen
(1) Naselje Braslovče se skupaj z naseljem Rakovlje, s katerim je prostorsko povezano, krepi kot občinsko središče, ki pre-

vzema temeljne funkcije šolstva, uprave, trgovine, storitev in bivanja. Celotna občina se razvija v smislu trajnostnega in vzdržnega 
prostorskega razvoja tako, da se krepi vloga kmetijstva, gozdarstva in turizma, ob tem se omogoči tudi lokalna gospodarska de-
javnost, ki spodbuja razvoj delovnih mest, kot pogoj za doseganje konkurenčnosti v širšem, regionalnem prostoru.

(2) Na podlagi SPRS se prostorski razvoj v Občini Braslovče spodbuja s krepitvijo  naselij (kot so opredeljena v tem odloku), s 
smotrnim razmeščanjem javnih storitev oziroma njihovim usmerjanjem v občinsko središče, zagotavljanjem potrebnih zemljišč ter 
z učinkovitim infrastrukturnim opremljanjem teh območji; zagotavljajo se prostorske možnosti za razvoj tistih dejavnosti, ki lahko 
izkoristijo prostorske potenciale, ki tvorijo regionalne posebnosti teh območij, mdr. se spodbuja turistični razvoj občine; poleg tega 
pa se prostorski razvoj prilagaja na posameznih lokacijah tudi ogroženosti zaradi potencialnih naravnih in drugih nesreč, med 
katerimi so predvsem v južnem delu občine prisotni lokalni plazovi.

(3) Območje s posebnimi potenciali je predvsem zahodni del občine (širše območje Dobrovelj), ki je naravno ohranjen in kot 
tak zavarovan s številnimi režimi varstva narave, na območju pa je razmeroma dobro ohranjena kulturna krajina kmetij v celkih. 
Skladno s SPRS se v tem delu občine zagotavlja pogoje za ohranjanje poseljenosti; poleg tega se zagotavljajo tudi pogoji za 
ohranjanje kulturne krajine ter ustrezno upravlja z naravnimi viri, pri čemer se upošteva ohranjanje narave in kulturne dediščine. 
Spodbuja se ekološko naravnan turizem, ekološki način kmetovanja, uporaba obnovljivih virov energije in podobno. Skladno s 
SPRS se razvija dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zara-
ščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno 
naravnanim turizmom.

(4) Gozdovi so najpomembnejša prvina naravne krajine, predvsem v zahodnem in osrednjem delu občine, vendar se njihove-
ga obsega dodatno načrtno ne povečuje. Skladno s SPRS se spodbuja tako gospodarsko ter rekreacijsko ali drugo rabo gozdov, ki 
ne ogroža gozdnih ekosistemov. Sklenjenost gozdov je kvaliteta, ki se jo ohranja zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini 
in ohranjanja habitatov prostoživečih živali. V vzhodnem, ravninskem delu občine, ki predstavlja ravninsko kmetijsko krajino z 
majhnim deležem visoke vegetacije, se gozdove skladno s SPRS ohranja kot strukturne in ekološke prvine v krajini, v tem delu 
občine se nahaja večje število manjših gozdnih površin, ki so zavarovane kot varovalni gozdovi in predstavljajo ostanke nižinskih 
gozdov. Te se zaradi izjemnega pomena še posebej ščiti pred krčenjem oziroma vplivi urbanizacije. Prav tako se ohranja vegetacija 
ob vodotokih, predvsem ob Savinji na vzhodnem robu občine.

(5) Na območju celotne občine se nahajajo številni objekti in območja varstva kulturne dediščine. Najobsežnejša po površini 
so arheološka območje Ciglarca v Trnavi, Juhartove njive v Orli vasi, ob Bolski severno od Gomilskega, zahodno od šole v Trnavi, 
Dolge njive v Parižljah, rimska naselbina v Šmatevžu ipd. V občini se nahaja veliko število objektov profane stavbne dediščine 
(Štrovsenek s parkom, razvaline gradu Žovnek, Dvorec Žovnek s parkom, številne domačije) in sakralne stavbne dediščine. Značaj 
naselbinske dediščine imata trško jedro Braslovč in Grajska vas, v katerih se skladno s SPRS pri načrtovanju poselitvenega upo-
števa in ohranja njihov naselbinski videz. Prav tako se pri načrtovanju razvoja naselij skladno s SPRS kulturno dediščino upošteva 
kot dejavnik kakovosti bivalnega okolja in kot prostorski potencial.

(6) Izjemnih krajin na območju Občine Braslovče ni, tudi krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni, 
kot jih določa SPRS, niso prisotna. Identiteta arhitekturnih krajin je na celotnem območju občine komaj razpoznavna.

(7) Na območju celotne občine se nahajajo tudi območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben 
status. To so zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja (območja 
Natura 2000), med njimi so tako zavarovani vodotok Savinja s pritoki, vodotoki Radigaj, Reka pri Grajski vasi, Trebnik in potok pod 
Žovneškim jezerom, Covška prepadna, Dobrovlje – Čreta, Žovneško jezero, drevored ob graščini Žovnek, posamezna drevesa kot 
dendrološki spomeniki (platana in duglazija v parku graščine Štrovsenek v Šmatevžu, črni topol pri Valandovi domačiji, Vrtačnikov 
skorš in druga) in druga območja. Zagotavljanje varstva zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in ohranjanja biotske ra-
znovrstnosti kot bistvene sestavine naravne kakovosti krajine, je temelj za uspešno doseganje ciljev prostorskega razvoja Občine 
Braslovče. Predvsem doseganje razvojnih ciljev s področja kmetijstva, turizma in prostočasnih dejavnosti v veliki meri temelji na 
celostnem ohranjanju narave.

(8) Poplavno ogrožena so območja ob Savinji, Trebniku, Bolski, Konjščici in ponekod tudi ob manjših pritokih navedenih 
vodotokov (npr. Radigaj, Trbolca, Jelovnik, Struga) ter lokalno ob posameznih manjših vodotokih. Zaradi poplavnosti prihaja do 
večjih konfliktov z urbanizacijo v ožjih ali širših območjih naselij in sicer na desnem bregu Savinje v Letušu, v Malih Braslovčah, 
ob Preserskih jezerih, v Rakovljah, Poljčah, Zaklu, Gomilskem, Trnavi in Šentrupertu.

(9) Erozijska območja se nahajajo v osrednjem delu občine in sicer v širšem območju naselja Podvrh (med Vrtoglavom preko 
Žovneškega jezera do Spodnjega Podvrha), v širšem območju naselja Braslovče (od Braslovč, preko Rakovelj in Spodnjih Gorč do 
Kamenč), v širšem območju naselja Šmatevž (od vasi proti zahodu), na skrajnem jugu občine (med zaselki Zgornje selo in Zaržiše) 
ter v minimalnem delu na skrajnem severo-vzhodnem in zahodnem robu občine. V Občini Braslovče se tako na posameznih loka-
cijah naravnih procesov, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, na podlagi SPRS le te obvezno upošteva kot omejitev 
pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj na ogroženih območjih se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi 
naravnih in drugih nesreč. Potencialna tveganja se zmanjšuje s preventivnim načrtovanjem, in sicer z razmeščanjem dejavnosti v 
prostor izven območij potencialnih nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih ter z 
nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče.

(10) Občini bližnji center visoke onesnaženosti okolja je Celje, kjer se nahaja tudi najbližje veliko odlagališče odpadkov 
(Bukovžlak pri Celju). V Občini Braslovče se skladno s SPRS dejavnosti in prostorske ureditve umešča v prostor tako, da se pri 
tem ne zmanjšuje možnosti za izkoriščanje ali rabo neobnovljivih naravnih virov v prihodnosti ter tako, da je čim manj možnosti za 
nastanek onesnaženj naravnih virov, ki bi lahko potencialno zmanjšala njihovo kvaliteto in uporabnost.
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2.2.3. Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin

9. člen
(1) Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin izhajajo iz razvojnih teženj. Občina Braslovče ima namreč iz-

jemno strateško prometno lego, saj skozi njo poteka V. evropski prometni koridor, na katerega je v Šentrupertu zagotovljen tudi 
priključek. Trenutno je v fazi umeščanja v prostor tudi 3. razvojna os, med drugim variantno poteka tudi skozi Občino Braslovče. 
Dejanska umestitev te osi v prostor bo imela (ne)posreden vpliv tudi na prostorsko politiko občine in na povezave območja občine s 
sosednjimi občinami. Tudi regionalni povezavi v smeri vzhod–zahod (Ljubljana–Celje) ter sever–jug (Soteska–Šentrupert) vplivata 
na povezave s sosednjimi občinami.

(2) Občina Braslovče mora kot del savinjske regije prevzeti aktivno vlogo in izkoristiti svoj izjemen prometni položaj. S 
sosednjimi občinami se spodbuja sodelovanje pri oblikovanju strategij za hribovita, težje dostopna območja s problemom demo-
grafskega nazadovanja. S sosednjimi občinami se povezuje tudi pri oblikovanju strategij za skupna območja, ki so zavarovana z 
režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov in druge kulturne 
dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako se s sosednjimi občinami in s širšim regionalnim ter državnim 
nivojem povezuje pri oblikovanju razvojne strategije za zagotavljanje poselitve in ohranjanje kulturne krajine na območju avtohtone 
razpršene poselitve, pri zagotavljanju varstva podtalnice v Spodnji Savinjski dolini, pri zagotavljanju poplavne varnosti na obmo-
čju celotnega toka Savinje, pri varovanju najboljših kmetijskih zemljišč v Spodnji Savinjski dolini, pri varstvu naselbinske kulturne 
dediščine širšega območja Savinjske doline, pri varovanju območij Nature 2000, predvsem v celotnem toku Savinje in podobno.

(3) Skupno sodelovanje z občinami (in državo) je potrebno predvsem pri zagotavljanju protipoplavne zaščite, saj vodotoki, ki 
predstavljajo poplavno nevarnost, tečejo skozi območja več občin. Najzahtevnejše bo sodelovanje pri urejanju protipoplavne zaščite 
ob Bolski in Konjšici, medtem ko je za Savinjo velik del strokovnega dela že opravila država (s pripravo državnih prostorskih aktov).

(4) Skupno sodelovanje z občinama Nazarje in Mozirje je potrebno prvenstveno na področju sonaravnega razvoja in urejanja 
prostora v zahodnem delu občine, na širšem območju Dobrovelj. Na tem območju se varuje zlasti krajinsko zgradbo (naravne kot 
kulturne prvine), ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo krajinskih prvin in povezavo s kulturno 
dediščino.

(5) Skupno sodelovanje z Občino Tabor je potrebno na jugo-zahodnem območju naselja Grajska vas, na meji z naseljem 
Miklavž pri Taboru v sosednji občini, kjer je prisoten trend gradnje počitniških hiš, ki se nadaljuje proti zahodu v sosednjo občino. 
Občina Tabor je v svojih prostorskih aktih že opredelila območje počitniških hiš na meji z Občino Braslovče ter predpisala merila in 
pogoje za gradnjo. Zaradi geografske zaključenosti enote, ki sega na območje obeh občin, je smiselno poenotiti merila in pogoje 
za gradnjo v prostorskih aktih obeh občin.

(6) Skupno sodelovanje z vsemi sosednjimi občinami se navezuje tudi na skupno urejanje celotne infrastrukture.

2.2.4. Cilji prostorskega razvoja občine

10. člen
(1) Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih 

prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru, pri čemer bo 
dan poudarek na izboljšanju kvalitete bivanja.

(2) V prostorski razvoj občine se vnašajo nove vsebine, kot so turizem, poslovno-obrtne dejavnosti, trgovina, usmerjena 
stanovanjska gradnja, rešujejo se konflikti v prostoru, rešujejo se razvojni pogledi, kot je pospeševanje razvoja občine v odnosu 
do regije, začrtajo se razvojne potrebe občine po novih poslovnih površinah v smislu razvoja tržnega gospodarstva, uredi se 
policentrični razvoj naselij v občini, učinkovito se uredi načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini, zagotovijo se pogoji 
za turistični razvoj celotnega območja občine s poudarkom na izkoriščanju vodnih površin v turistično rekreacijske namene (Žov-
neško, Braslovško in Preserko jezero), zagotovijo se pogoji za storitvene dejavnosti in pogoji za prestrukturiranje večjih kmetij v 
celovite gospodarske subjekte, zagotovijo se pogoji za ohranjanje poselitve na območju Dobrovelj ter za usmerjanje nove gradnje 
v obstoječa naselja s poudarkom na kompleksnejši ureditvi občinskega središča Braslovče z Rakovljami.

(3) Pri načrtovanju prostorskega razvoja občine bo dan poudarek na njenem strateškem položaju ob avtocestnem koridorju 
ter legi ob regionalnih povezavah, kar predstavlja atraktiven prostor za vlaganje v poslovne in proizvodne dejavnosti.

(4) Konkretni cilji, ki jim Občina Braslovče sledi pri načrtovanju prostorskega razvoja, so:
– definiranje razvojne vizije občine ne samo v strokovnih podlagah, pač pa tudi v prostorskem aktu (strateškem delu OPN)
– določitev vzorcev poselitve in njen nadaljnji razvoj skladno z določenimi vzorci
– posledično določitev enot urejanja prostora
– s področja poselitve so glavni poudarki OPN naslednji:

– določitev območij avtohtone razpršene poselitve in sicer kmetij v celkih, ki se kot taka ohranja, predvsem v širšem ob-
močju naselij Dobrovlje in Podgorje pri Letušu

– določitev območij avtohtone razpršene poselitve, in sicer razloženih kmetij in drugih objektov, ki se kot taka ohranja, 
predvsem v širšem območju naselij Podvrh, Letuš in Grajska vas

– določitev posameznih območij avtohtone razpršene poselitve in sicer posameznih kmetij, ki se kot taka ohranja, v pre-
ostalem delu občine

– določitev strnjenih naselij kot enot urejanja prostora, kamor se usmerja nova poselitev, za vsa strnjena naselja
– ureditev območja počitniških hiš na območju naselja Grajska vas, ki meji na naselje Miklavž pri Taboru v Občini Tabor

– s področja gospodarstva so glavni poudarki OPN naslednji:
– določi se območje za poslovno cono, s katero se zagotavlja gospodarski razvoj Občine Braslovče (v Trnavi)

– s področja razvoja turizma so glavni poudarki OPN naslednji:
– turizem postane pomembnejša gospodarska panoga na območju celotne občine, še posebej se krepi in razvija turistična 

ponudba na obstoječih in nekaterih novih lokacijah, predvsem ob vodotokih in jezerih
– vzpodbujajo se sonaravne oblike turistične ponudbe,

– s področja razvoja kmetijstva in gozdarstva so glavni poudarki OPN naslednji:
– kmetijske dejavnosti se prednostno usmerja na območja z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo in 

sicer v vzhodni del občine, pa tudi v gričevnat osrednji del,
– kmetijske dejavnosti se spodbuja tudi na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo in sicer 

v hribovitem zahodnem delu občine, saj se s tem preprečuje zaraščanje celkov in tako omogoča ohranjanje kulturnih in 
simbolnih kakovosti krajine,
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– hribovitejši in z gozdom močno poraščen zahodni del občine daje možnosti razvoja gozdarstva; le-to mora biti usklajeno 
z varstvenimi zahtevami, s katerimi je zaščiteno naravno okolje in naravne vrednote
– s področja varstva narave in kulturne dediščine so glavni poudarki OPN naslednji:

– območja ohranjanja narave se razvijajo kot posebna območja, kjer se ohranjajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora,
– območja kulturne dediščine se prav tako razvijajo kot posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne 

kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti.
– in drugo kot npr. umestitev izraženih razvojnih potreb v prostor, ki so skladne s strateškim delom OPN.
(5) Pri pripravi (novih) prostorskih aktov bo Občina Braslovče ohranjala dosedanji vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in va-

rovala kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve 
predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave. S tem bo sledila cilju ohranjanja narave, ki ga bo zagotavljala tudi 
z varstvom zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja, Natura 
2000). Zagotavljanje varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti kot bistvene sestavine naravne kakovosti krajine je temelj 
za uspešno doseganje ciljev prostorskega razvoja. Tudi doseganje razvojnih ciljev kmetijstva, turizma in prostočasnih dejavnosti 
v veliki meri temelji na celostnem ohranjanju narave.

2.2.5. Konceptualna izhodišča prostorskega razvoja občine

11. člen
(1) Osnovni namen urejanja prostora v Občini Braslovče mora slediti usklajevanju gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih 

vidikov razvoja, s čimer se omogoča skladen civilizacijski in kulturni razvoj. Usmerjanje razvojnih procesov in posegov v prostor 
mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev, pri čemer je treba območje Občine Braslovče urejati tako, 
da se:

– zagotavlja vzdržen razvoj v prostoru in racionalna raba zemljišč s poudarkom na varstvu prostorskih zmogljivosti za sedanje 
in prihodnje generacije,

– omogoča kakovostne in enakovredne življenjske razmere v naseljih in na podeželju,
– doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,
– zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti,
– ohranja narava, varujejo naravni viri ter kakovosti bivalnega okolja in kulturna dediščina,
– omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Konceptualna izhodišča prostorskega razvoja Občine Braslovče, ki izhajajo iz SPRS, so naslednja:
– Racionalen in učinkovit prostorski razvoj

– Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospo-
darsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja.

– Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in pove-
zovanjem sektorjev.

– Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi.
– Razvoj policentričnega omrežja naselij

– Spodbujanje razvoja središča lokalnega pomena kot središča občine.
– Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti naselij.
– Zagotavljanje povezanosti naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom.

– Večja konkurenčnost v evropskem prostoru
– Oblikovanje in razvoj razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti.
– Učinkovito razmeščanje dejavnosti v naseljih z upoštevanjem lokacijskih možnosti in omejitev.
– Zagotavljanje zadostnih količin različnih stanovanj v naseljih.

– Kvaliteten razvoj in privlačnost naselij
– Varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja.
– Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in 

drugih naselij.
– Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospo-

darskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.
– Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem.
– Zagotavljanje varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.
– Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi

– Skladen razvoj območij s podobnimi ali skupnimi razvojnimi možnostmi in/ali problemi
– Medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij

– Izkoriščanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.
– Dopolnjevanje funkcij naselij in podeželja z razvojem dopolnjujočih dejavnosti.

– Preudarna raba naravnih virov
– Varčna in večnamenska raba tal in virov.
– Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij.
– Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo.
– Uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami.
– Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi.
– Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo.

– Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami
– Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali druge nesreče.
– Preusmerjanje obstoječih dejavnosti izven območij, ki so ogrožena zaradi naravnih ali drugih nesreč, oziroma izboljše-

vanje zaščite pred posledicami naravnih in drugih nesreč.
– Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti

– Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznav-
nost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost.
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– Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih potencialov ter 
njena trajnostna raba.
– Ohranjanje narave

– Spodbuja se ohranjanje biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000), naravnih vrednot 
in zavarovanih območij narave ter naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.

– Zagotavlja se ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti, zavarovanih območij narave in naravnih vrednot v gospodarjenje 
z naravnimi viri in prostorom.
– Varstvo okolja

– Vključenost posameznih sestavin varstva okolja v načrtovanje prostorskega razvoja dejavnosti.
– Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, 

sistemi ogrevanja in klimatizacije).
– Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki.

– Uresničevanje javnega interesa na področju kulture
– Na območju Občine Braslovče se zagotavljajo prostorski pogoji za uresničevanje javnega interesa na področju kulture.

2.3. Zasnova prostorskega razvoja občine

2.3.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

12. člen
(1) Naselja v Občini Braslovče so smotrno medsebojno povezana v sistemu naselij. Vzpostavi se policentrični razvoj, pri 

čemer občinsko središče Braslovče z Rakovljami nase prevzame vlogo zagotavljanja oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter omrež-
ja družbene javne infrastrukture, naselja z osrednjo lego v Spodnji Savinjski dolini (Zgornje Gorče, Poljče, Zakl, delno Trnava in 
Grajska vas) prevzemajo vlogo podpore kmetijski proizvodnji, v ostalih naseljih pa se v manjši meri kot zapolnitve in zaokrožitve 
obstoječe poselitve zagotovijo možnosti za umestitev stanovanjske gradnje, drobne obrti in podobno. Omrežje cestnih povezav, 
ki se funkcionalno povezuje s V. prometnim koridorjem, se razvija usklajeno z omrežjem naselij. Posebno vlogo ima priključek na 
avtocesto pri Šentrupertu oziroma ob Trnavi, ki deluje kot strateška vstopna točka v občini.

(2) V primerjavi z državnim in evropskim nivojem postajajo naselja v Občini Braslovče prednost občine, saj z višjo kako-
vostjo življenja in prepletanjem urejenega urbanega in kvalitetnega naravnega okolja presegajo ponudbo v širšem območju, kar 
predstavlja potencial za razvoj novih dejavnosti in privlačno okolje za stanovanja tistih, ki so zaposleni v Celju in tudi v Ljubljani.

(3) Podeželski prostor Občine Braslovče, ki obsega dejansko celotno območje občine, postaja prostor raznolikih dejavnosti, 
ki v povezavi s sistemom poselitve deluje kot harmoničen mozaik naravnih in kulturnih kakovosti. Kmetijstvo se razvija kot visoko 
učinkovita dejavnost v Spodnji Savinjski dolini in skrbnik prepoznavne kulturne krajine predvsem na območju Dobrovelj. Ohranjena 
narava (Dobrovlje) in kakovostna kulturna krajina ter naselbinska kulturna dediščina (naselji Braslovče in Grajska vas) postaja 
največja vrednost in primerjalna prednost Občine Braslovče.

2.3.2. Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij

13. člen
(1) Za skladen prostorski razvoj Občine Braslovče se spodbuja razvoj policentričnega sistema naselij, ki se preko primerne 

delitve funkcij in preko medsebojnih prometnih povezav navezuje na policentrični urbani sistem Slovenije. Z jačanjem razvoja v 
ključnih naseljih in diverzifikacijo funkcij, se izboljša tudi kulturna in socialna slika, hkrati pa se bolje izkoristi že izgrajena komu-
nalna oprema in poceni izgradnja nove.

(2) V občini se nahaja 22 naselij, v katere je usmerjen pretežen del poselitve in ostalih dejavnosti, razen kmetijske in 
gozdarske. Disperzne grajene strukture je manj in se pojavlja predvsem na območju Dobrovelj kot avtohtona oblike razpršene 
poselitve kmetijskih gospodarstev v celkih. Naselja se med sabo razlikujejo po velikosti, funkciji in vlogi v omrežju, ki ga tvorijo. 
Velik potencial za razvoj predstavljajo naselja z dobro prometno lego, predvsem naselja ob regionalnih cestah Arja vas–Trojane 
ter Mozirje–Šentrupert, ter naselja s pomembnejšimi funkcijami, predvsem Braslovče z Rakovljami, Letuš, Parižlje in Gomilsko. 
Velike prostorske razvojne možnosti predstavljata naselji Braslovče in Rakovlje, ki dejansko skupaj tvorita občinsko središče. V 
obeh je možno izkoristiti in kvalitetnejše izrabiti prazna in neprimerno izkoriščena zemljišča. Tudi v ostalih naseljih so določene 
notranje rezerve za razvoj, vendar pa se v sami strategiji postavijo prioritete pri razvoju, predvsem zaradi racionalnejše uporabe 
in izgradnje komunalne opreme. Potencial za razvoj predstavljajo tudi Parižlje, ki imajo dobro prometno lego in večfunkcijske 
dejavnosti.

(3) Naselja, ki ležijo sredi kmetijskih površin (Zgornje Gorče, Poljče, Zakl), se namenijo predvsem za potrebe kmetijske dejav-
nosti. Vanje se dolgoročno preselijo tudi tista kmetijska gospodarstva, ki sedaj ležijo znotraj urbaniziranih vasi in nimajo možnosti 
za širitev oziroma postajajo moteča.

(4) Celotno območje Občine Braslovče gravitira na Celje, ki je v SPRS opredeljeno kot središče nacionalnega pomena ter 
na Žalec, ki ga SPRS opredeljuje kot medobčinsko središče. Skladno s SPRS ima občinsko središče Braslovče status lokalnega 
središča, ki zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, infor-
miranje in druženje.

(5) S tem prostorskim aktom se določi omrežje naselij celotne Občine Braslovče z njihovo stopnjo središčnosti, vlogo in funk-
cijo tako, da ima naselje Braslovče z Rakovljami prvo stopnjo v omrežju naselij občine, preostala naselja pa po rangu nižje stopnje. 
Določitev stopnje središčnosti temelji na strokovnih podlagah iz točke a) (1) odstavka 3. člena tega odloka, kjer so naselja rangirana 
glede na analizo razvojnih možnosti, pri čemer so upoštevana merila kot so stopnja urbanizacije, demografske značilnosti, pro-
metna dostopnost, lega v prostoru, stopnja izgrajenosti gospodarske javne infrastrukture, prisotnost centralnih dejavnosti, reliefne 
značilnosti, omejitve v prostoru ipd. Prostorski razvoj in nova grajena struktura se usmerja v strnjena naselja na naslednji način:

– vlogo vodilnega naselja občine ima občinsko središče Braslovče z Rakovljami, ki prevzema v omrežju naselij v okviru 
občine »prvo stopnjo«

– v omrežju naselij v okviru občine prevzemajo »drugo stopnjo« naselja Letuš, Parižlje in Gomilsko,
– v omrežju naselij v okviru občine prevzemajo »tretjo stopnjo« naselja Trnava s Šentrupertom, Šmatevž in Grajska vas,
– vsa ostala strnjena naselja nimajo določene stopnje v omrežju naselij v okviru občine.
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(6) Odprt prostor občine, t.j. območje izven strnjenih naselij, je namenjeno ohranjanju avtohtone razpršene poselitve v lokalno 
prepoznanih oblikah – pretežno kmetij v celkih v širšem območju naselij Dobrovlje in Podgorje pri Letušu, pretežno razloženih 
kmetij in drugih objektov v širšem območju naselij Podvrh, Letuš in Grajska vas ter posameznih kmetij v preostalem delu občine.

(7) Z zagotovitvijo ustreznih prostorskih možnosti se ohranja poselitev zahodnega dela občine na Dobrovljah oziroma zaustavi 
proces izrazitejše depopulacije.

2.3.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji

14. člen
(1) Občina Braslovče ima ugodno strateško prometno lego. Se pa kaže dvojnost v prometni dostopnosti znotraj same občine, 

izrazitejši ta namreč razliki med dostopnostjo vzhodnega in dostopnostjo zahodnega dela občine.
(2) Prometna dostopnost celotnega vzhodnega dela občine je primerna tako z regionalnega kot z državnega vidika. Osre-

dnji del občine je dobro prepleten z lokalnimi cestami, kar priča predvsem o dobri lokalni prometni dostopnosti. Skozi Občino Bra-
slovče poteka glavni (V.) prometni koridor Slovenije, ki tvori slovenski cestni križ. Avtocestna povezava Ljubljana–Celje–Maribor 
preseka južni del občine v smeri vzhod–zahod, v občini se nahaja tudi avtocestni priključek (Šentrupert). Južno od avtocestne 
povezave, prav tako v smeri vzhod–zahod, poteka skozi občino glavna regionalna povezava Celja in Ljubljane (regionalna cesta 
Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica–Trojane). Prometno je tudi južni del Občine Braslovče odlično navezan na širšo okolico, ne 
samo v regionalnem, pač pa tudi v državnem merilu. V smeri sever–jug poteka glavna prometna povezava spodnje in zgornje 
Savinjske doline, ki se od regionalne ceste Ljubljana–Celje v Šentrupertu odcepi proti severu in poteka skozi Parižlje in Letuš 
do Mozirja, od tam pa naprej v Logarsko dolino oziroma proti Kamniku (regionalna cesta Mengeš–Duplica–Kamnik–Stahovi-
ca–Črnivec–Radmirje–Mozirje–Soteska–Šentrupert). Od nje se v Letušu odcepi prometna povezava proti Velenju (regionalna 
cesta Pesje–Gorenje–Letuš). Občinsko središče je z regionalno cestno povezavo povezano iz vzhodne smeri (regionalna cesta 
Polzela–Parižlje–Braslovče–Male Braslovče). Precej slabše je prometno dostopen zahodni del, t.j. Dobrovlje, ki je prepleten 
predvsem z lokalnimi, gozdnimi cestami.

(3) V prometnem povezovanju naselij vzhodnega dela občine se tako obnavlja obstoječ prometni sistem tako, da se zago-
tavlja prometna povezanost v okviru predvidenega omrežja naselij, še posebej s poudarkom na povezavo z občinskim središčem 
Braslovč z Rakovljami; na lokalnem nivoju je potrebno poskrbeti predvsem za zagotovitev dostopnosti občinskega središča s peš 
in kolesarskimi potmi iz vseh smeri. Preko glavnih prometnih povezav občine se zagotavlja kvalitetna prometna dostopnost osre-
dnjega in zahodnega dela občine. V širše omrežje javnega potniškega prometa (povezava s sosednjimi občinami in regionalnimi 
središči) se občina vključuje preko povezav in postajališč, ki se uredijo prvenstveno v strnjenih naseljih v okviru predvidenega 
omrežja naselij. S povečanjem frekvence voženj se spodbuja javni potniški promet in navezava z regionalnim središčem, Celjem.

(4) Vzhodno od občine poteka železniška povezava Celja in Velenja, trasa železnice teče nekaj sto metrov vzhodno od 
občinske meje z Občino Polzela (železniška postaja v Polzeli je npr. od občinskega središča Braslovče oddaljena okoli 4 km). Z 
namenom trajnostne mobilnosti se krepi vloga železniškega prometa tako, da se zagotovi ustrezna peš in kolesarska povezava 
med Braslovčami, preko Pariželj in do železniške postaje v Polzeli.

(5) Drugih sistemov prometnega omrežja v občini ni. Dokončna prometna politika občine se bo lahko izoblikovala šele ob 
umestitvi 3. razvojne osi, ki po nekaterih variantah poteka tudi skozi samo Občino Braslovče.

2.3.4. Druga pomembna območja

15. člen
(1) Zahodni del občine je naravno ohranjen, prvobiten, z ohranjeno kulturno krajino in gozdovi, in ga lahko zaradi večjega 

obsega posebej vrednih območij v celoti obravnavamo kot pomembno območje v občini. V zahodnem delu občine se namreč 
nahajajo pomembna območja varstva narave in sicer območje Nature 2000 (Covška prepadna), naravne vrednote (npr. vodotoka 
Radigaj in Trnavica, del kraške planote Čreta na Dobrovljah, večje število jam, druge naravne vrednote kot sta Vrtačnikov skorš in 
Marovtova smreka), celoten zahodni del Dobrovlje – Čreta predstavlja ekološko pomembno območje, prav tako pod ta varstveni 
režim sodi Žovneško jezero; nadalje se na zahodu kot pomembna območja nahajajo večja območja varovalnih gozdov, kulturne 
dediščine (Žovnek – Razvaline gradu, Dvorec Žovnek s parkom, Dobrovlje – Cerkev sv. Janeza in Pavla, Cerkev sv. Urbana, večje 
število profane stavbne dediščine) in vodovarstvena območja.

(2) Na skrajnem vhodnem robu občine teče Savinja, ki je v tem delu porečja še dokaj ohranjena, zavarovana je (skupaj s 
pritoki) kot območje Natura 2000, ekološko pomembno območje in naravna vrednota.

(3) Območja ustvarjenih kakovosti prostora so vsi objekti in območja, varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine 
(območja kulturne dediščine). V teh območjih niso sprejemljivi posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebino in oblike ter s tem 
vrednost prepoznanih kakovosti prostora. Pri načrtovanju poselitve in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi 
varstveni vidik. Kulturna dediščina je sicer razporejena po celotnem območju občine, po površini večja območja obsegajo številna 
arheološka območja v vzhodnem delu (Ciglarca v Trnavi, Juhartove njive v Orli vasi, ob Bolski severno od Gomilskega, zahodno od 
šole v Trnavi, Dolge njive v Parižljah, rimska naselbina v Šmatevžu ipd.). Kot naselbinski dediščini sta zavarovana trg Braslovč in 
Grajska vas. Na vzhodnem delu občine se nahaja večje število cerkva kot sakralne stavbne dediščine (npr. Grajska vas – Cerkev 
sv. Krištofa, Šentrupert – Cerkev sv. Ruperta, Gomilsko – Cerkev sv. Štefana, Braslovče – Cerkev Marijinega vnebovzetja, Letuš 
– Cerkev sv. Janeza Krstnika ipd.), objektov kot zavarovane profane stavbne dediščine (domačije, hiše, gospodarska poslopja, 
kašče, toplarji, sušilnice za hmelj, perišča, v Braslovčah so zavarovane številne trške hiše ipd.) Na zahodnem delu občine so za-
varovane cerkve z vplivnim območjem (npr. Cerkev sv. Janeza in Pavla, Cerkev sv. Urbana) ter številna profana stavbna dediščina 
(domačije, toplarji, gospodarska poslopja in nekatere posebnosti, kot so razvaline gradu Žovnek in dvorec Žovnek s parkom).

(4) Na območju občine se nahajata dve vodovarstveni območji (državni nivo), in sicer severo-zahodno od Letuša in na skraj-
nem vzhodnem robu občine pri Malih Braslovčah.

(5) Območja najboljših kmetijskih zemljišč obsegajo 2.204 ha zemljišč. Največji kompleksi teh zemljišč se nahajajo v ravnin-
skem dnu Savinjske doline v vzhodni polovici občine.

(6) Skozi občino poteka avtocesta, za katero je bil sprejet državni prostorski akt in sicer lokacijski načrt za avtocesto Arja 
vas–Ločica pri Vranskem. Državni prostorski akt je bil izdelan tudi za prenosni plinovod, ki poteka skozi občino v smeri sever–jug, 
od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, in za prenosni plinovod M 2/1, ki 
poteka v smeri vzhod–zahod, na odseku Rogaška Slatina–Trojane. Prav tako je z namenom zaradi zagotavljanja poplavne varnosti 
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urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji izdelan državni prostorski akt, ki obsega območje Savinje in posamezna širša 
območja ob njenem toku na vzhodnem robu občine. Večji poseg v prostor občine predstavlja v letu 2017 sprejet Državni prostorski 
načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug, s katerim se na območju 
Občine Braslovče umešča pribl. 4 km odsek t.i. tretje razvojne osi.

2.4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena

2.4.1. Prometna infrastruktura

16. člen
A) Cestno omrežje, kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti
(1) Usklajen razvoj prometnega omrežja in omrežja naselij, povezanost in razvoj prometnih vozlišč ter prometno-logističnih 

terminalov se razvija predvsem z namenom zagotavljanja dobre prometne povezanosti naselij v Občini Braslovče, skladnega 
razvoja območja občine in z namenom povezovanja občine s širšim regionalnim ter državnim prostorom. Prometno omrežje se 
razvija kot celovit prometni sistem, ki povezuje vse vrste prometa.

(2) Posebno skrb se nameni dobrim prometnim povezavam z javnim potniškim prometom med naselji v občini in med večjimi 
urbanimi naselji na regionalnem območju.

(3) Večji del območja, razen Dobroveljske planote, ima izredno ugodne geografske pogoje za razvoj prometne infrastrukture. 
Tako je že prisotna daljinska cestna povezava mednarodnega pomena Ljubljana–Maribor, in sicer kot avtocesta in kot regionalna 
cesta. V smeri sever–jug teče glavna cestna povezava z Zgornjo Savinjsko dolino (regionalna cesta Mozirje–Šentrupert). Tudi 
lokalno cestno omrežje je izredno dobro razvito. Lokalno prometno omrežje se načeloma ne dograjuje, pač pa se izboljša kvaliteta 
lokalnih cestnih povezav med kraji (asfaltiranje cest in drugo), predvsem na zahodu občine.

(4) Pri prometni ureditvi občinskega središča naselja Braslovče z Rakovljami se razvije sistem peš in kolesarskih povezav, ki 
omogočajo prehodnost kraja v vseh smereh, še posebej pa povezujejo nova stanovanjska območja s centralnim delom naselja. 
Vzhodno od trškega jedra Braslovč se pod teraso umesti obvozna cesta, ki razbremeni glavno prometnico skozi trg, s čimer se 
omogoči postopno zmanjševanje mirujočega in tranzitnega prometa ter zagotovi možnosti za oblikovanje peš cone ali cone delje-
nega prometa (med pešci in motornim prometom) v samem trškem jedru Braslovč.

(5) V okviru prometne ureditve v občini se predvidijo večje parkirne površine za tovorni promet. Zaradi smiselne navezave na 
prometni koridor se parkirišča za tovornjake (in avtobuse) locirajo ob avtocesto, v območje naselij Šentrupert in Trnava oziroma v 
bližino predvidene cone poslovnih dejavnosti.

(6) Ugodne prostorske razvojne možnosti se kažejo za umestitev kolesarskega omrežja. V funkcionalnem smislu je že 
oblikovano, fizično pa poteka po že obstoječih cestah. Na lokalnih cestah, ki niso obremenjene z motornim prometom, se te poti 
zgolj označijo. Ob regionalnih cestah pa je možno speljati ločena vozišča, saj prostor to v večini primerov omogoča. Kolesarsko 
omrežje se dopolni z novimi kolesarskimi potmi ob Savinji. Ob kolesarskih poteh je možno razvijati tudi pešpoti, ki se kot planinske 
nadaljujejo tudi na območje Dobroveljske planote.

(7) Najbližje občini poteka železniško omrežje med Celjem in Velenjem, ki ima postajališči v Šmartnem ob Paki in v Polzeli. 
Na ti dve postajališči se veže tudi javni potniški promet, in sicer kot kombinacija cestnega, kolesarskega in tirnega. Umesti se 
peš in kolesarska povezava med Braslovčami, preko Pariželj do Polzele, z namenom peš dostopa do železniškega postajališča.

B) Avtoceste in posegi v varovalni pas avtocest
(1) Na območju Občine Braslovče poteka avtocesta v nadaljevanju: AC A1, odsek Arja vas–Šentrupert–Vransko, Lokacijski 

načrt za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem, Uradni list RS, št. 26/94, 45/95 – spr./dop., 36/00 – spr./dop. Za AC bazo.
(2) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati navedeno obstoječo AC, njene spremljajoče objekte in prometnice ter vgra-

jene infrastrukturne vode.
(3) Pri nadaljnjih posegih in načrtovanju je v Občini Braslovče potrebno upoštevati širitev AC za en vozni pas, to je min. 7 m 

od roba cestnega sveta obojestransko.
(4) Potrebno je upoštevati določila predpisov s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitve 

s hrupom glede na rabo prostora in obremenitve s hrupom. Ob AC se načrtuje raba prostora tako, da se upošteva načrtovane 
obremenitve okolja zaradi predvidenega naraščanja prometa v dolgoročnem dvajsetletnem planskem obdobju; na podlagi ocene 
obremenjenosti s hrupom se po potrebi zagotovi ustrezne omilitvene ukrepe, s katerimi se zagotovi, da obremenitve ne bodo 
presegale predpisanih mejnih vrednosti.

(5) DARS d.d. ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spre-
menjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi prah, vibracije ipd., ki so ali bodo posledica obratovanja 
AC, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje AC. Izvedba vseh ukrepov za zaščito pred hrupom 
je obveznost investitorjev novih posegov oziroma lokalne skupnosti.

(6) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise s področja prostorskega načrto-
vanja, gradnje cest, prometa in varstva okolja.

C) Javni potniški promet in trajnostna mobilnost
Zagotavlja se fizična integracija prometnih podsistemov, sklenjena mreža pločnikov in koledarskih stez, omogoči se varno 

pešačenje in kolesarjenje. Nova postajališča JPP se umešča čim bližje velikim generatorjem prometa in v naseljih oziroma delih 
naselij, ki postajališč JPP še nimajo urejenih. Zagotavlja se ustrezno število parkirnih mest.

D) Zračni promet
Preko območja Občine Braslovče potekajo zračne poti, zato je pri načrtovanju novih posegov potrebno upoštevati relevantno 

zakonodajo, predvsem določila povezana z ovirami za zračni promet.

2.4.2. Telekomunikacijska omrežja

17. člen
(1) Z razvojem telekomunikacijskih (brezžičnih komunikacijskih) omrežij v Občini Braslovče, ki jih tvorijo satelitska, fiksna 

in mobilna, govorna in podatkovna omrežja, omrežja za radijsko in televizijsko radiofuzijo in omrežja za kabelsko televizijo, se 
zagotavlja boljši dostop do kakovostnih in za vsakdanje življenje, delo in razvoj, pomembnih storitev informacijske družbe. Teleko-
munikacijska omrežja predstavljajo velik potencial tudi pri organizaciji dela na domu oziroma dela na daljavo na podeželju. Zato je 
potrebno načrtovati sisteme tako, da bo pokritost območja občine s telekomunikacijskimi omrežji enakomerna.
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(2) Vendar pa se optimalno telekomunikacijsko opremljenost prioritetno zagotavlja na območju strnjenih naselij in v izobra-
ževalnih ustanovah. Tudi ponudba in priklop na omrežja kabelske televizije se prioritetno omogoči na območju strnjenih naselij. V 
prostor občine se lahko umeščajo telekomunikacijska omrežja več operaterjev.

(3) Pri novih posegih v prostor, t.j. pri umeščanju novih tras telekomunikacijskih kablov, je potrebno upoštevati trase obsto-
ječih telekomunikacijskih omrežij in nove trase načrtovati v obstoječih in načrtovanih koridorjih. Prav tako se pri umeščanju novih 
naprav in objektov telekomunikacijskih omrežij v prostor v čim večji meri združuje in prednostno uporabi že obstoječe naprave in 
objekte telekomunikacijskih omrežij, vplivi na zdravje, okolje in prostor pa morajo biti čim manjši. Pri načrtovanju novih posegov 
v prostor je potrebno upoštevati obstoječa telekomunikacijska omrežja, ki jih je potrebno zaščititi oziroma prestaviti, v kolikor bi 
le-ta ovirala razvoj novih dejavnosti.

(4) Do posameznih novih objektov se predvidijo nove trase telekomunikacijskih vodov, do novih območij širitev grajene struk-
ture se predvidijo novi telekomunikacijski dovodi.

(5) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, 
da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Vodi naj se praviloma izvajajo podzemno.

(6) Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izje-
mnim krajinam.

2.4.3. Energetika

18. člen
A) Energetski sistem
(1) Pri načrtovanju objektov v Občini Braslovče se kot strokovna podlaga smiselno uporablja lokalni energetski koncept občine.
(2) Pri načrtovanju novih energetskih objektov in naprav se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izbolj-

ševanja kakovosti prostora. Prostorski razvoj nove energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih. 
Umeščanje v prostor se načrtuje tako, da se upošteva značilne naravne prvine (gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti) 
ter vidnost naselij in značilne vedute. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine 
se daje prednost kabelski izvedbi vodov za distribucijo električne energije.

(3) Pri načrtovanju novih ter posodabljanju in širitvi obstoječih objektov se prednost nameni uporabi obnovljivih in okolju pri-
jaznih virov energije ter čim večji nevtralizaciji ali zmanjševanju emisij nevarnih plinov. Kot obnovljiv vir energije se lahko uporablja 
tudi vodna energija – na vodotoke v občini se lahko umeščajo male hidroelektrarne (MHE), vendar le v primeru, da je tak poseg 
skladen z zakonom, ki ureja upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči ter z vsemi varstvenimi režimi, v območju ka-
terih se nahaja, med drugim se lokacija MHE še posebej uskladi z zakonodajo s področja varstva narave, kadar se MHE postavlja 
na vodotoke, ki so zavarovani kot naravne vrednote. MHE se načrtuje ob zagotavljanju pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih 
habitatov ter ekološke povezanosti habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode, pri čemer se predhodno ugotovi 
stanje habitatov in ogroženih vrst. Hidroenergetska raba vode Savinje se izvaja ob upoštevanju pogojev in usmeritev za zavaro-
vano območje vodotoka, s čimer se zagotavlja ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je bila Savinja opredeljena za naravno vrednoto 
državnega pomena in območje biotske raznovrstnosti (ekološko pomembno območje, Natura 2000) ter ob pogoju zagotavljanja 
ekološko sprejemljivega pretoka v strugi in pretoka, ki bo omogočal naravno hidrodinamiko.

(4) Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna 
tlorisna površina presega 1.000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo, če tako prepisuje zakon. Pri študiji izvedljivosti se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in 
ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo: decentralizirani sistemi na 
podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo ter toplotne črpalke.

(5) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, 
da se zagotavlja ohranjanje njihove lastnosti. Vodi za distribucijo električne energije naj se praviloma izvajajo podzemno. Objekti, 
podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam. 
Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varne poti.

(6) Gradnja objektov za izrabo sončne energije naj se umešča izven vidno izpostavljenih območij: vrhovom, grebenom, iz-
jemnim krajinam ter izven območij naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja in območja 
Natura 2000).

(7) Pri izgradnji in obnovi javne razsvetljave se upoštevajo določila uredbe, ki določa mejne vrednostih svetlobnega onesna-
ževanja okolja.

B) Elektroenergetski sistem
(1) Pri načrtovanju novih posegov v prostor je potrebno upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in koridorje, ki potekajo 

na območju Občine Braslovče ter vso relevantno zakonodajo.
(2) Preko Občine Braslovče potekajo naslednji varovalni pasovi obstoječih ali predvidenih DV:
– Obstoječi DV 400 kV Beričevo–Podlog,
– Obstoječi DV 220 kV Beričevo–Podlog, za katerega je predviden prehod na napetostni nivo 2x400 kV,
– Obstoječi DV 110 kV Podlog–Mozirje,
– Predvideni DV 2x400 kV Beričevo–Podlog.
(3) Za vse obstoječe enosistemske daljnovode je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo v dvosistemske daljnovode.
(4) Izrecno je v koridorih daljnovodov prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parki-

riščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za sva vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(5) Pri načrtovanju novih posegov v prostor je poleg visokonapetostnih prenosnih daljnovodov potrebno upoštevati tudi 

koridorje obstoječih in predvidenih 20 kV daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami (TP) 20/0,4 kV, in sicer kot 
omejitvene faktorje pri umestitvi novih objektov.

(6) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati REDOS 2035 – Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro 
Celje, d.d.: Zgornje Savinjska in Šaleška dolina, št. študije 1852/3, izdelana 2008 ter zakonodajo s področja prostorskega načr-
tovanja in graditve objektov.

(7) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera bodo izdelani občinski podrobni prostorski načrti, je potrebno 
upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. Za nave-
dena območja je nosilec urejanja prostora tudi Elektro Celje, d.d.
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(8) Planiranje in izgradnja novih TP s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posame-
znih področjih. Nove TP bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Za 
potrebe območij, na katerih bo potrebna večja priključna moč, je potrebno pridobiti raziskavo o možnosti napajanja z električno 
energijo.

(9) V I. območje, kjer velja I. stopnja varstva pred sevanjem, sodijo strnjena naselja in vse ostale oblike strnjene grajene struk-
ture (vasi, zaselki in nova jedra), kjer gre za obstoječa ali predvidena stanovanja, okrepčevalnice, turistične objekte, namenjene 
bivanju in rekreaciji, objekte vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstva, igrišča in javne 
parke, javne zelene in rekreacijske površine, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim 
ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.

(10) V I. območje sodijo tudi območja izven naselij, namenjena kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjena bivanju.
(11) V II. območje, kjer velja II. stopnja varstva pred sevanjem sodi območje poslovnih dejavnosti v Trnavi, kjer gre za območja 

brez stanovanj, ki je namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni dejavnosti in 
podobno.

C) Plinovodni sistem
(1) Skozi Občino Braslovče potekajo naslednji obstoječi prenosni plinovodi, ki so v upravljanju družbe Plinovodi, d.o.o., kot 

operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, in za katere veljajo omejitve v pripadajočem varovalnem (2 x 65 m) oziroma 
varstvenem pasu:

– M2/1, Rogatec–Vodice, premer 800 mm, tlak 70 bar
– M2, MMRP Rogatec–RMRP Vodice, premer 400 mm, tlak 50 bar
– R25C, od M2 v km 55+769–MRP Prebold, premer 100 mm, tlak 70 bar
– R25D, od M2 v km 56+000 Šentrupert–Šoštanj, premer 400 mm, tlak 70 bar.
(2) Preko občine poteka tudi trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M9 Kidričevo–Vodice.
(3) Pri načrtovanju novih posegov v prostor na območju obstoječih in predvidenih plinovodnih koridorjev je potrebno upoštevati 

področno zakonodajo, predvsem pa omejitve v pripadajočem varovalnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina (2 x 65 m) 
in posebne pogoje v varnostnem pasu (2 x 5 m) ter pridobiti soglasja pristojnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

D) Javna razsvetljava
(1) Javna razsvetljava se prvenstveno ureja v območju strnjenih naselij ter ob njihovih robovih.
(2) V bodoče je potrebno javno razsvetljavo razširiti na celotno območje pešpoti in kolesarskih poti, pri čemer pa mora biti 

prilagojena merilu uporabnikov in naj bo predvsem talna. Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s 
tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje ob pešpoteh in kolesar-
skih poteh izven strnjenih naselij na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status, ne izvaja.

2.4.4. Komunalno in vodno gospodarstvo

19. člen
A) Oskrba z vodo
(1) Razpoložljivih kapacitet pitne vode na območju Občine Braslovče je trenutno dovolj. Občina tako zagotavlja stalno in 

kakovostno oskrbo s pitno vodo, pri svojem razvoju ščiti vse vodne vire, prenavlja obstoječe in gradi novo vodovodno omrežje, 
prvenstveno na območju strnjenih naselij. Za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo se izvede obnova obstoječega vodo-
vodnega omrežja v smislu večanja profilov cevovodov ter zamenjave dotrajanih materialov ter izgradi javni vodovod na območjih, 
kjer še ni zgrajen (Podvrh in Dobrovlje).

(2) Za kakovostno zadovoljevanje potreb po pitni vodi se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire. Kot 
vir tehnološke, požarne oziroma druge vode, ki ni namenjena pitju, se uporabi vire kot so padavinska voda, prečiščena odpadna 
voda in podobno.

(3) Za posamezna območja nove poselitve, predvsem za večja strnjena območja, kamor se usmerja nova gradnja, je potrebna 
povečava obstoječega ali izgradnja novega primarnega in sekundarnega vodovodnega razvodnega omrežja, ki mora zagotavljati 
tudi minimalno požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.

(4) Ohranjajo se obstoječi in predvideni novi koridorji vodovodnega omrežja.
(5) Na vodovarstvena območja se usmerja dejavnosti, ki ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. Izrabo kmetijskih zemljišč na 

območju vodnih virov se prilagodi varstvenim režimom, izraba pa se izvaja skladno z gnojilnimi načrti.
B) Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode
(1) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Braslovče je potrebno izvajati po ustrezni idejni zasnovi odvajanja in čišče-

nja odpadnih voda in v skladu v skladu s sprejetim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na 
območju Občine Braslovče (št. projekta 038/2013, ZaVita d.o.o.).

(2) Kanalizacijsko omrežje se razvija prvenstveno v vzhodnem delu občine, prioritetno na območju strnjenih naselij.
(3) Novi objekti se morajo priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje, kjer le-to ni izgrajeno ali pa je neustrezno, se obmo-

čja novih pozidav ustrezno opremi s kanalizacijskim omrežjem. Slednje prvenstveno velja za vsa večja območja strnjenih naselij 
v vzhodnem delu občine ter njihove širitve.

(4) Na območju razpršene poselitve oziroma izven območij strnjenih naselij se uredi individualno čiščenje odpadne vode. Do 
izgradnje kanalizacije in kjer ni planirana izgradnja javne kanalizacije, se komunalne odpadne vode odvajajo ločeno od ostalih vod 
v nepropustne greznice na izpraznjevanje ali v male komunalne čistilne naprave.

(5) Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno vodo in objekte čistilnih naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na 
območju naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(6) Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti v skladu zakonom, ki ureja upravljanje z vodami ter vodnimi in pri-
obalnimi zemljišči, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je 
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi 
zadrževalniki …). Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij skrbi lokalna skupnost. 
Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikalnice 
biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno je treba padavinske 
vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora ureditev odvajanja biti načrtovana tako, da bodo 
padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
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C) Ravnanje z odpadki
(1) Na območju Občine Braslovče se zagotovi prostor za postavitev zbirnega centra kosovnih odpadkov. V občini ni predvi-

dena izgradnja objektov, ki bi bili namenjeni odlaganju odpadkov, koristi se deponija odpadkov v Celju.
(2) V vseh strnjenih naseljih v občini se predvidi prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij.
(3) V okviru ravnanja z odpadki se zagotavlja ponovno uporabo in zmanjšanje količin odpadkov ter nevarnostnega potenciala 

na izvoru, varno končno odlaganje in odpravljanje neurejenih odlagališč in drugih starih bremen.
(4) Obstoječa, neustrezno urejena odlagališča odpadkov ali t.i. »črna oziroma divja odlagališča«, ki so lahko potencialni 

vir onesnaženja ali motenj v prostoru, se prioritetno sanira. Prednost pri sanaciji nelegalnih odlagališč odpadkov naj imajo 
nelegalna odlagališča odpadkov (s prisotnostjo nevarnih odpadkov) na območjih kraških jam, poplavnih območjih in v bližini 
vodotokov.

(5) Pri skupnem ogrevanju bivališč se lahko koristi tudi izraba biomase.

2.4.5. Skupna določila za načrtovanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 
območjih ohranjanja narave in območjih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine

20. člen
(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro lokalnega pomena se na območju, ki ima na podlagi predpisov s 

področja varstva narave poseben status, načrtuje ob upoštevanju pogojev in varstvenih usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot 
in biotske raznovrstnosti.

(2) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena na ekološko pomembnih 
območjih je potrebno upoštevati naslednje:

– v primeru obstoja alternativnih možnosti se prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno 
poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa 
se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši,

– posege in dejavnosti se načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 
rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta 
z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena,

– posege in dejavnosti se načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših delov ekološko pomembnih območij.
(3) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena na območjih Natura 2000 

je potrebno upoštevati naslednje:
– v čim večji možni meri se ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst,
– v čim večji možni meri se ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične struk-

ture ter naravne procese ali ustrezno rabo,
– v čim večji možni meri se ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki 

so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, 
selitev in prehranjevanje živali,

– v čim večji možni meri se ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno poveza-
nost, če je le-ta prekinjena,

– pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, 
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši,

– čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin 
tako: da se živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, 
ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih 
ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja in da se rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje 
ali druge oblike razmnoževanja,

– posegov in dejavnosti naj se ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, 
zaradi katerih je določeno potencialno posebno varstveno območje (npr. gnezdišča, drstišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, 
ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanega območja.

(4) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena na območjih in objektih 
varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine je potrebno upoštevati naslednje:

– pri načrtovanju infrastrukture je potrebno zagotoviti, da je le-ta v prostor umeščena tako, da ne prizadene varovanih vrednot 
in materialne substance dediščine ter da se hkrati zagotovi tudi njena prostorska integriteta (locirati večje objekte infrastrukture 
izven pomembnejših prostorskih vizur),

– v največji možni meri je treba varovati dediščino na mestu samem, kar pomeni, da se večji infrastrukturni posegi (če je le 
možno) dediščini načeloma izogibajo,

– komunalni in drugi infrastrukturni vodi se praviloma izvedejo podzemno (razen, če gre za poseg na arheološko najdišče in 
če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg ni možen),

– pri lociranju baznih postaj na območjih in objektih kulturne dediščine je potrebno dosledno upoštevati določila (4) odstavka 
44. člena,

– posegi v prostor se načrtujejo tako, da se zagotavlja integriteta večjih odprtih površin (varovanje vplivnih območij pred 
posegi, ki zmanjšujejo njihovo zgodovinsko in prostorsko pričevalnost),

– zahtevni infrastrukturni vodi naj se načrtujejo s celovitimi prostorskimi dokumenti (občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti),
– antenske naprave na objektih in območjih nepremične kulturne dediščine ne smejo spreminjati ali razvrednotiti njihovega 

pomena in videza,
– objekte in naprave je načeloma dopustno načrtovati tudi v primerih, ki izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge na-

mene in so skladni z zahtevami varstva kulturne dediščine,
– v poselitvenih območjih ter območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v 

podzemnih vodih, v kolikor trasa ne poteka preko arheološke dediščine,
– prostor stoječe električne omarice v varovanih območjih niso sprejemljive,
– vodotoke je treba urejati tako, da to ne bo izključevalo možnosti izkoriščanja vode za pogon obnovljenih tehniških kulturnih 

spomenikov (npr. žag in mlinov),
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– pri načrtovanju infrastrukture se je treba izogibati območjem registriranih arheoloških najdišč in s tem zagotavljati ustrezno 
varstvo arheoloških ostalin. Izhodiščno načelo pri rabi prostora v varovanih območjih arheoloških najdišč je ohranjanje podzemnih 
struktur v neokrnjeni obliki,

– izjemoma so dovoljeni posegi v najdišča, ki so bila kot stavbna zemljišča že določena v do sedaj veljavnem SPRO, PRO, 
SD-PRO US, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev: če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi 
rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo,

– obseg in čas izvedbe predhodnih arheoloških raziskav se določi v okviru postopka priprave podrobnega izvedbenega 
prostorskega akta.

2.5. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana

21. člen
(1) Po registru prostorski enot (RPE) se v Občini Braslovče nahaja 22 celotnih območij naselij ter 1 naselje, ki leži delno v 

Občini Braslovče, v večjem delu pa v Občini Prebold, in sicer: Braslovče, Dobrovlje, Glinje, Gomilsko, Grajska vas, Kamenče, 
Letuš, Male Braslovče, Orla vas, Parižlje, Podgorje pri Letušu, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Šentrupert, 
Šmatevž, Topovlje, Trnava, Zakl, Zgornje Gorče, Kaplja vas (del).

(2) Na območju občine so v OPN določena okvirna območja naselij (tabela 1):

tabela 1
naselje po RPE naselje kot prostorska 

enota iz PRO in SD-PRO
naselje po OPN območje naselja po OPN

Braslovče PE13 – Braslovče in 
Rakovlje

Braslovče okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Braslovče – 
ON1

Dobrovlje / / / /
Glinje PE12 – Glinje Glinje okvirno območje 

naselja
okvirno območje 
naselja Glinje – ON2

Gomilsko PE19 – Gomilsko Gomilsko okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Gomilsko – 
ON3

Grajska vas PE25 – Grajska vas Grajska vas okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Grajska vas – 
ON4

Kamenče PE14 – Kamenče Kamenče okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Kamenče – 
ON5

Letuš PE2 – Letuš Letuš okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Letuš – ON6

PE1 – Vikend naselje 
Letuš – levi breg

Letuš – vikend naselje 
levi breg

okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Letuš – vikend 
naselje levi breg – ON7

PE7 – Vikend naselje 
Letuš – desni breg

Letuš – vikend naselje 
desni breg

okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Letuš – vikend 
naselje desni breg – 
ON8

Male Braslovče PE6 – Male Braslovče Male Braslovče okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Male Braslovče 
– ON9

Orla vas PE17 – Orla vas Orla vas okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Orla vas – 
ON10

Parižlje PE18 – Parižlje Parižlje okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Parižlje – ON11

Podgorje pri Letušu / Podgorje pri Letušu okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Podgorje pri 
Letušu – ON12

Podvrh (in delno Zgornje 
Gorče)

PE5 – Vrtoglav Vrtoglav okvirno območje 
naselja

okvirno območje  
naselja Vrtoglav – ON13

Poljče PE15 – Poljče Poljče okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Poljče – ON14

Preserje PE4 – Preserje Preserje okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Preserje – 
ON15

Rakovlje (in delno 
Spodnje Gorče)

PE13 – Braslovče  
in Rakovlje

Rakovlje okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Rakovlje – 
ON16
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naselje po RPE naselje kot prostorska 
enota iz PRO in SD-PRO

naselje po OPN območje naselja po OPN

Spodnje Gorče PE10 – Spodnje Gorče Spodnje Gorče okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Spodnje Gorče 
– ON17

Šentrupert PE22 – Šentrupert Šentrupert okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Šentrupert – 
ON18

Šmatevž PE20 – Šmatevž Šmatevž okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Šmatevž – 
ON19

Topovlje PE16 – Topovlje Topovlje okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Topovlje – 
ON20

Trnava PE21 – Trnava Trnava okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Trnava – ON21PE23 – Gospodarska 

cona Trnava – zahod
Zakl PE11 – Zakl Zakl okvirno območje 

naselja
okvirno območje 
naselja Zakl – ON22

Zgornje Gorče PE3 – Zgornje Gorče Zgornje Gorče okvirno območje 
naselja

okvirno območje 
naselja Zgornje Gorče 
– ON23

Kaplja vas (del) / / / /

2.6. Okvirna območja razpršene poselitve

22. člen
(1) Izven strnjenih naselij je poselitev prepoznana kot avtohtona oblika razpršene poselitve, ki se razlikuje med zahodnim, 

osrednjim in vzhodnim delom občine. Na zahodnem hribovitem delu občine, v širšem območju naselij Dobrovlje in Podgorje pri 
Letušu, se razpršena poselitev pojavlja pretežno v obliki kmetij v celkih. V osredjem delu občine, v gričevnatem območju oziroma 
na prehodu iz ravninskega dna v hribovit svet, v širšem območju naselij Podvrh, Letuš in Grajska vas, se razpršena poselitev 
pojavlja v obliki razloženih kmetij in drugih objektov. Kot posamezne kmetije se razpršena poselitev pojavlja v preostalem delu 
občine, predvsem v njenem vzhodnem delu, na uravnanem dnu Savinjske doline. Za večino območij disperzne poselitve so v ve-
ljavnem prostorskem aktu občine že določena stavbna zemljišča. Ta so določena tudi za disperzno poselitev v Podvrhu in Letušu, 
na kateri se nahaja tudi stanovanjska gradnja. Zato se ta opredeli kot pretežno stanovanjska gradnja v okviru razpršene poselitve.

(2) Kot območje razpršene poselitve se v Občini Braslovče nahaja tudi območje počitniških hiš v jugo-zahodnem delu naselja 
Grajska vas, ki meji na naselje Miklavžu pri Taboru v sosednji Občini Tabor oziroma se povezuje z območjem zidanic, ki se upo-
rabljajo kot počitniške hiše; to skupno medobčinsko območje se razvija kot zaključeno območje, v katerem je predvidena gradnja 
počitniških hiš.

2.7. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

2.7.1. Razvoj naselij

23. člen
(1) Usmeritve za razvoj poselitve so določene glede razvoja naselij, razvoja dejavnosti po naseljih, sanacije in prenove raz-

pršene gradnje in ohranjanja poselitve na teh območjih ter glede urbanističnega oblikovanja naselij za:
– okvirna območja naselij in
– okvirna območja razpršene poselitve.
(2) Naselja se razvijajo v naslednjem omrežju:
– naselje Braslovče z Rakovljami prevzema v omrežju naselij v okviru občine »prvo stopnjo«, v povezavi z omrežjem naselij 

v hierarhiji na državni ravni pa v skladu s SPRS prevzema stopnjo »lokalnega središča«;
– v omrežju naselij v okviru občine prevzemajo »drugo stopnjo« naselja Letuš, Parižlje in Gomilsko; v teh naseljih se za-

gotavljajo površine za razvoj stanovanjske gradnje, nemoteče obrtne dejavnosti v sklopu obstoječe grajene strukture, oskrbe in 
centralnih dejavnosti,

– v omrežju naselij v okviru občine prevzemajo »tretjo stopnjo« naselja Trnava s Šentrupertom, Šmatevž in Grajska vas; v teh 
naseljih se zagotavljajo površine za razvoj stanovanjske gradnje, nemoteče obrtne dejavnosti v sklopu obstoječe grajene strukture 
ter v manjšem obsegu za razvoj oskrbe in centralnih dejavnosti,

– v vseh ostalih strnjenih naseljih, ki sicer nimajo določene stopnje v omrežju naselij občine, se zagotavljajo površine za razvoj 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (prvenstveno v naseljih Zgornje Gorče, Poljče, Zakl) in stanovanja, lahko pa tudi nemoteči obrtni 
dejavnosti v sklopu obstoječe grajene strukture.

(3) Doseganje hierarhičnega razvoja naselij skladno s predhodnim odstavkom se uresničuje tako, da se komunalna, prome-
tna, energetska, telekomunikacijska in vsa ostala infrastruktura prvenstveno zagotavlja naseljem, ki so po rangu najvišje. Enako se 
z javnim potniškim prometom postopoma opremlja naselja v občini tako, da se prvenstveno zagotavlja dostopnost naselij po višjem 
rangu. Podobno velja za opremljanje z dejavnostmi oskrbe in storitve ter s površinami za stanovanjsko gradnjo, ki se v največjem 
obsegu načrtujejo v naselju z najvišjo stopnjo (Braslovče z Rakovljami), v naseljih po nižjem rangu pa je obseg teh površin manjši.

(4) Pri načrtovanju območij za širitev naselij je potrebno upoštevati tudi:
– omejitvene faktorje, kot so naravnogeografske danosti in varstveni režimi na območju širitev,
– prepoznane kvalitete obstoječih naselij na robovih predvidenih širitev,
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– varovane enote kulturne dediščine v naseljih,
– prednostno izrabo zemljišč, ki so z vidika ohranjanja in varstva kulturne dediščine in naravnih vrednot, ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, varstva gozdov in kmetijskih zemljišč, varstva vodnih virov in podobo manj pomembna,
– ohranjanje kakovostnih pogledov na silhuete naselij, kar je povezano z določeno nezazidljivostjo površin oziroma gradbeno 

disciplino,
– ohranjene kakovostnih pogledov na dominante znotraj naselij, kar pomeni tako gradbeno disciplino, ki ne zakriva lokacij 

cerkva in njihovih zvonikov, včasih poudarjenim s habitusom dreves,
– ohranjanje roba naselij in njihova povezava z zaledjem (kozolci, sadovnjaki itd.),
– poselitev naj se izogne že znanim registriranim arheološkim najdiščem; v robne dele najdišč in v najdišča znotraj urbanih 

območij se lahko posega le, če ni možno najti druge rešitve in le na osnovi rezultatov predhodno opravljenih arheoloških raziskav,
– upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenosti kakovostnih vaških jeder in njihove značilne podobe v prostoru (silhuete, 

robovi) kot dela kulturne krajine,
– vzpodbujanje notranjega razvoja zlasti s kakovostno prenovo delov naselja in posameznih objektov.
(5) Pri načrtovanju območij podeželskih naselij in vasi ter njihovih širitev je potrebno zagotavljati:
– upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenosti kakovostnih vaških jeder in njihove značilne podobe v prostoru (silhuete, 

robovi) kot dela kulturne krajine,
– vzpodbujati notranji razvoj zlasti s kakovostno prenovo delov naselja in posameznih objektov.
(6) Razvoj naselij (notranji razvoj, prenova, širitve) je v Občini Braslovče naslednji:
A) Braslovče z Rakovljami:
V ožjem delu naselja Braslovče ima zaradi varstva naselbinske dediščine (trško jedro) notranji razvoj naselja prednost pred 

širitvijo. Notranji razvoj se zagotavlja s prenovo in obnovi starejših objektov ter boljšo izkoriščenostjo zemljišč znotraj naselja. 
Prenova trškega jedra vključuje tudi možnosti za razvoj centralnih dejavnosti ter družbeni in kulturni vidik. Bistvena je uporaba 
varstvenih principov načrtovanja, ohranjanje kvalitetne stavbne in urbane strukture, posodabljanje in obnova degradiranih stavb ter 
njihova ponovna raba. Trško jedro mora pri prenovi ohraniti vse bistvene značilnosti, zaradi katerih je struktura varovana kot primer 
naselbinske kulturne dediščine, pri čemer je potrebno upoštevati tudi njegovo vplivno območje. Zaradi kompleksnosti območja se 
le to ureja z OPPN, v katerem se podrobneje določijo usmeritve za njegovo prenovo in razvoj.

V Rakovljah se poleg centralnih dejavnosti v večjem obsegu umešča stanovanjska gradnja, ki ima v tem delu naselja velik 
prostorski potencial za notranji razvoj z izboljšanjem izkoriščenosti slabo izkoriščenih stavbnih zemljišč naselja. Prostih površin za 
novo, tudi organizirano stanovanjsko gradnjo je v Rakovljah dovolj, zato so v naselju možne le minimalne zaokrožitve na robu, ki 
omogočajo bolj optimalno izrabo že obstoječih stavbnih zemljišč. Večje širitve naselja Rakovlje bodo možne takrat, ko bodo pro-
ste površine v večji meri izkoriščene. Celoten južni del Rakovelj, na širšem območju osnovne šole, se nameni skupnemu razvoju 
območja za izobraževanje, varstvo ter šport za potrebe otrok in prebivalcev Braslovč z Rakovljami, pa tudi za potrebe prebivalcev 
celotne občine. V osrednjem delu, med Braslovčami in Rakovljami na širšem območju vodotoka, se ohranijo zelene površine, ki 
predstavljajo zeleno cenzuro in javne zelene površine naselja.

B) Letuš, Parižlje in Gomilsko
V Letušu se prioritetno zagotavlja zemljišča za gradnjo z notranjim razvojem na način boljše izkoriščenosti in kakovostnejšo 

rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč ter s prenovo in obnovo degradiranih območij in objektov. Možne so manjše 
širitve naselja na njegovih robovih tako, da se oblikujejo zaključeni robovi naselja in izkoristiti obstoječa infrastruktura ter za po-
trebe razvoja obstoječih gospodarskih dejavnosti. Varuje se južni rob centralnega dela naselja Letuš, ki je dobro ohranjen, zato 
širitve v tem delu za potrebe gradnje novih stanovanjskih objektov niso možne. Naselje na levem bregu Savinje (nekdanje vikend 
območje) se notranje razvija s prenovo, saj je zaradi stihijske preobrazbe iz vikendov v stanovanjsko naselje najprej potrebno s 
celoviti sanacijo poskrbeti za obstoječa prostorska razmera in razrešiti številna druga vprašanja (infrastruktura, oblikovna podoba, 
faktorji izkoriščenosti, velikosti gradbenih parcel, težave z dostopi, odsotnost skupnih javnih površin naselja). Zaradi kompleksnosti 
območja in problematike se ta del naselja ureja z OPPN. Enake ugotovitve veljajo za del Letuša na desnem bregu, edina razlika 
je ta, da je v tem delu na voljo tudi dovolj dodatnih, novih prostih površin znotraj naselja.

Naselje Parižlje je veliki meri že popolnjeno, zato je notranji razvoj možen s prenovo in obnovo ter sanacijo degradiranih 
območij in objektov, pa tudi z vzpostavitvijo novih urbanističnih pravil (predvsem ureditve prometne infrastrukture) v južnem delu 
naselja, ki bi omogočila boljšo izkoriščenost prostora. V Parižljah so sicer možne tudi večje (organizirane) širitve naselja za sta-
novanjsko gradnjo, ki se skupno komunalno in oblikovno opremljajo oziroma načrtujejo in urejajo (obvezna izdelava OPPN za 
večje širitve). Širitev naselja Parižlje ni mogoča na spodnji terasi proti jugu (varstvo kvalitetnih še ohranjenih gozdnih sestavov in 
obvodne vegetacije) ter na zgornji terasi proti zahodu (varstvo kmetijskih zemljišč).

Gomilsko se prvenstveno notranje razvija s prenovo in obnovo, večje območje sanacije degradiranega območja se nahaja v 
severnem delu naselja ob Bolski, kjer je s kakovostnejšo rabo mogoče vzpostaviti večje površine za razvoj naselja.

C) Trnava s Šentrupertom, Šmatevž in Grajska vas
Trnava s Šentrupertom se v vzhodnem delu Trnave (centralne delavnosti s šolo in oskrbo ter proizvodne dejavnosti ob avtoce-

sti) razvija z notranjim razvojem in sicer z boljšo izkoriščenostjo in kakovostnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč 
ter s prenovo in obnovo degradiranih območij in objektov. V zahodnem delu (vas Trnava), kjer je na voljo manj prostih površin 
znotraj naselja, so možne njegove manjše širitve na robovih, vendar tako, da ne pride do stapljanja z naseljem Šentrupert (proti 
cerkvi). Tu se ohrani zeleni pas oziroma kmetijske površine med naseljema. Šentrupert ima prav tako že v večji meri izkoriščen 
obstoječ stavbni fond in površine znotraj naselja, zato so možne njegove širitve, vendar ne od cerkve proti zahodu proti Trnavi 
(ohranitve zelene cenzure) ter v celotnem zahodnem delu naselja (ohranitev izrazitega roba).

Šmatevž ima na voljo zadosten fond prostih površin za stanovanjsko gradnjo, ki pa so manj atraktivne zaradi neposredne 
bližine avtoceste. Zato se prioritetno spodbuja notranji razvoj naselja z boljšo izkoriščenostjo in obnovo ter prenovo degradiranih 
območij in objektov, večje širitve za stanovanjsko gradnjo pa zaradi vpliva avtoceste niso možne. V severnem delu Šentruperta se 
na degradiranem območju izvede celovita reurbanizacija in sanacija za potrebe kvalitetne stanovanjske gradnje.

Pri razvoju vzhodnega dela Grajske vasi, ki je zavarovana kot naselbinska dediščina, ima notranji razvoj prednost pred širitvijo; 
ta je sicer izjemoma mogoča na robovih naselja, pri čemer morajo biti upoštevane kulturnovarstvene usmeritve. Notranji razvoj 
vzhodnega dela Grajske vasi se zagotavlja s prenovo, obnovo in boljšo izkoriščenostjo, pri čemer se varuje značilnosti naselbinske 
dediščine. Vzhodni del naselja Grajska vas se prvenstveno notranje razvija z boljšo izrabo prostora, po zapolnitvi naselja, pa so 
možne tudi manjše širitve. V tem delu se zagotavljajo tudi večje površine za razvoj kmetij iz zahodnega dela Grajske vasi, kjer so 
te sicer prostorsko zelo omejene.
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D) Druga naselja
Druga naselja se prvenstveno notranje razvija z boljšo izkoriščenostjo in kakovostnejšo izrabo praznih in neprimerno izkori-

ščenih zemljišč, s prenovo in obnovo objektov in območij, z manjšimi širitvami z izjemo Kamenč, kjer je možna večja širitev naselja 
na proste površine v centralnem delu, ki so komunalno in infrastrukturno ustrezno opremljene. V drugih naseljih ima notranji razvoj 
prednost pred širitvijo, ki se lahko v majhnem obsegu načrtuje takrat, ko v naselju ni več na voljo prostih površina ali v primeru, da 
se s širitvijo sanira nezaključen rob naselja, omogoči razvoj obstoječi (gospodarski, kmetijski, gozdarski, turistični, ipd.) dejavnosti 
ali podobno.

2.7.2. Razvoj dejavnosti po naseljih

24. člen
(1) Nova poselitev se usmerja v poselitvena območja tistih naselij, ki so bolj urbanizirana. Prednost imajo naselja, ki predsta-

vljajo prvo (Braslovče z Rakovljami) in drugo stopnjo (Letuš, Parižlje in Gomilsko) v omrežju naselij, sledijo naselja s tretjo stopnjo 
(Trnava s Šentrupertom, Šmatevž in Grajska vas). Razvoj naselja Trnava se skupaj s Šentrupertom zaradi ugodne prometne lege 
načrtuje tako, da se v naselji umesti proizvodne oziroma gospodarske dejavnosti (proizvodna obrt, druge oblike podjetništva, 
parkirne površine za mirujoči tovorni promet in podobno).

(2) Medsebojno funkcijsko in prostorsko povezani naselji Braslovče z Rakovljami predstavljata območje intenzivnejšega razvo-
ja. Naselji nosita vlogo najpomembnejšega središča v občini, v katerem se skrbi za zadosten stanovanjski fond, razvija centralne 
in storitvene dejavnosti, dejavnosti splošne oskrbe, družbene dejavnosti, v manjši meri tudi nemoteče obrtne dejavnosti v sklopu 
obstoječe grajene strukture ter zagotavlja delovna mesta. Jedro se krepi tudi z višanjem stopnje infrastrukturne opremljenosti ter 
javnim potniškim prometom. Z razvojem Braslovč z Rakovljami, ki postaneta tudi kulturno središče občine, se ustvarjajo možnosti 
in pogoji za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in ohranjanje kulturne raznolikosti in identitete.

(3) Pri razvoju Braslovč se upošteva omejitve varstva kulturne dediščine, ki se upošteva kot dejavnik kakovosti bivalnega 
okolja in kot prostorski potencial. Razvoj naselja Grajska vas, ki je poleg trškega jedra Braslovč prav tako zavarovano kot na-
selbinska dediščine, se omeji in usmeri zgolj na eno območje možne širitve, ki se ga umesti na način, da se, kolikor je mogoče, 
ohrani kulturna dediščina.

(4) Zaradi varstva pred poplavami se razvoj naselij ob toku reke Savinje (Letuš, Male Braslovče, Preserje, Parižlje, Topovlje, 
Orla vas) načrtuje skladno s predvidenimi protipoplavnimi ukrepi. Razvoj naselij ob toku reke Savinje (Letuš, Male Braslovče, 
Preserje, Parižlje, Topovlje, Orla vas), je omejen tudi z režimi ohranjanja naravnih vrednot (območje Nature 2000).

(5) Naselja v osrednjem delu občine (intenzivneje Zgornje Gorče, Poljče in Zakl, delno tudi Trnava in Grajska vas) se namenijo 
umeščanju kmetijskih gospodarstev in podpori kmetijski proizvodnji.

(6) Zaradi varstva podtalnice se razvoj naselja Podgorje pri Letušu v smislu intenzivnejšega kmetijstva omeji.
(7) V ostala strnjena naselja se usmerja bivanje, kmetijstvo, nemoteče gospodarske dejavnosti, turizem ter skupna infrastruk-

tura in ureditve ter druge storitve, ki jih uporablja večje število uporabnikov (avtobusna postajališča, skupne parkirne površine, 
ekološki otoki ipd.).

2.7.3. Sanacija in prenova razpršene gradnje

25. člen
(1) Na območju Občine Braslovče niso predvidena območja sanacije razpršene gradnje na način njene vključitve v naselje, 

na način opredelitve novega naselja ali na način opredelitve posebnega zaključenega območja poselitve.
(2) Za posamezne objekte razpršene gradnje v občini ni predvidena druga sanacija, razen komunalne sanacije.

2.7.4. Ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve

26. člen
A) Avtohtona razpršena poselitev zahodnega dela občine (v širšem območju naselij Dobrovlje in Podgorje pri Letušu)
(1) Na zahodnem hribovitem delu občine, v širšem območju naselij Dobrovlje in Podgorje pri Letušu, je poselitev izrazito 

disperzna, brez zgostitvenih jeder (vasi), prepoznana je kot avtohtona razpršena poselitev in se pretežno pojavlja v obliki kmetij 
v celkih.

(2) Za ta del občine se izdelajo taki prostorski ureditveni pogoji, ki ohranjajo značilnosti obstoječe grajene strukture. Avtohtoni 
poselitveni vzorec se ohranja in varuje z obnovo, prenovo in ponovno / spremenjeno rabo obstoječih zakonito zgrajenih objektov 
ali z novogradnjo, če gre za funkcionalno zaokrožitev komunalno opremljenega območja. Nova gradnja mora skladno z določili 1. 
odstavka točke 1.1.3 SPRS ustvarjati predvsem prepoznaven red v prostoru. Pri njenem urejanju se upošteva velikost in razpore-
ditev stavb ter izoblikovanost. Poseljene površine in njihovo urejanje se opredeli glede na značilnosti obstoječe gradnje, predvsem 
pa na osnovi analize lokacije in lege, krajinskih značilnosti, strukture, členjenosti, funkcij stavbnih enot in stavbne tipologije. Nova 
gradnja naj dviguje kvaliteto kulturne krajine, bivalne pogoje in zaposlitvene možnosti.

(3) V zahodni del občine se prvenstveno umešča gradnja, ki neposredno služi kmetijski ali gozdarski dejavnosti ali predstavlja 
dopolnilno dejavnost obstoječih kmetij, izjemoma pa tudi gradnja, ki neposredno služi turistični dejavnosti.

(4) Poselitev naj se praviloma načrtuje v naravovarstveno manj občutljivih območjih (izven območij naravnih vrednot in najpo-
membnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma območij Natura 2000). Zagotovitev nastanitvenih kapacitet (stanovanja, 
počitniški objekti) na območjih z naravnimi kakovostmi naj se prednostno zagotavlja v okviru obstoječega stavbnega fonda z 
možnostjo navezave na ohranjanje kvalitetne kulturne dediščine. Gradnja novih objektov naj se načrtuje tako, da se ne povzroča 
fragmentacije naravnih območij ter da se ohranja mejice, grmišča, posamezna in skupine dreves. Pri načrtovanju stavnih zemljišč 
naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti še na posebnih in potencialnih posebnih 
varstvenih območjih, območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih in zavarovanih ra-
stlinskih in živalskih vrst. V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij 
(ekološko pomembna območja) se novo poselitev prostorsko strukturira tako, da se omogoči neovirane prehode.

B) Avtohtona razpršena poselitev osrednjega dela občine (v širšem območju naselij Podvrh, Letuš in Grajska vas)
(1) V osredjem delu občine, v gričevnatem območju oziroma na prehodu iz ravninskega dna v hribovit svet, v širšem območju 

naselij Podvrh, Letuš in Grajska vas, se razpršena poselitev pretežno pojavlja v obliki razloženih kmetij in drugih objektov, med 
njimi tudi območja pretežno stanovanjske rabe.
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(2) V osrednjem delu občine se območje izven strnjenih naselij določi kot območje razpršene poselitve, ki je namenjeno gosti-
tvi obstoječe grajene strukture skladno z njeno tipologijo, ki je lokalno prepoznavna. Na tem območju gre predvsem za funkcionalne 
zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin 
objektov zunaj strnjenih naselij. Umeščanje nove grajene strukture mora biti skladno s prepoznanim vzorcem poselitve na lokalni 
ravni (slemenska gradnja, obcestna gradnja in podobno).

C) Avtohtona razpršena poselitev vzhodnega dela občine (Savinjska dolina)
V vzhodnem delu občine, na uravnanem dnu Savinjske doline, se razpršena poselitev pojavlja v avtohtoni obliki le izjemoma, 

največkrat gre za posamezne kmetije. Kot taka se tudi ohranja, zato se v ta del občine na območja avtohtone razpršene poselitve 
prvenstveno umešča gradnja, ki neposredno služi kmetijski dejavnosti ali predstavlja dopolnilno dejavnost obstoječih kmetij.

D) Razpršena poselitev počitniških hiš
Kot območje razpršene poselitve se v občini nahaja tudi območje počitniških hiš v skrajnem jugo-zahodnem delu območja 

naselja Grajska vas, na meji z naseljem Miklavžu pri Taboru, ki sega na območje sosednje Občine Tabor; razvija se kot zaključeno 
območje tako, da se usmeritve glede gradnje počitniških hiš uskladijo s sosednjo občino. Območje počitniških hiš se nahaja na 
območju, kjer je trend gradnje teh objektov že prisoten, pri čemer območje ustreza tudi določilom točke 1.1.6 SPRS in sicer gre za 
območje v ambientalno privlačnem naravnem okolju. Skladno z isto točko se območje načrtuje kot strnjeno, racionalno parcelirano 
območje, ki je skladno z regionalno in lokalno arhitekturno, naselbinsko in krajinsko tipiko in varstvenimi usmeritvami.

2.7.5. Urbanistično oblikovanje naselij

27. člen
Urbanistično oblikovanje naselij mora biti skladno s strokovnimi podlagami iz 3. člena tega odloka.

2.8. Usmeritve za razvoj v krajini

2.8.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

28. člen
Usmeritve so izdelane za razvojna območja za naslednje dejavnosti, ki so vezane na naravne vire:
– kmetijstvo,
– gozdarstvo,
– vode,
– turizem in rekreacija,
– mineralne surovine.
A) Kmetijstvo
(1) Pri primarni rabi prostora Občine Braslovče se njen obseg veča od trajnih rastlin na njivskih površinah, ki imajo delež 

0,001 %, do gozda, ki pokriva okrog 45 % občine; večji obseg imajo še trajni ravniki in pašniki (z deležem 17 % oziroma površino 
1.161 ha) ter njive in vrtovi (16 % oziroma 1.063 ha), veliko je tudi hmeljišč (6 % oziroma 423 ha). Delež dejanske rabe prostora 
sicer narašča v naslednjem vrstnem redu: trajne rastline na njivskih površinah, suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim 
pokrovom, plantaže gozdnega drevja, rastlinjaki, ostala zamočvirjena zemljišča, odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlin-
skim pokrovom, ostali trajni nasadi, vinogradi, kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem, intenzivni sadovnjaki, neobdelana 
kmetijska zemljišča, zemljišča v zaraščanju, drevesa in grmičevje, ekstenzivni sadovnjaki, vode, hmeljišča, pozidana in sorodna 
zemljišča, njive in vrtovi, trajni travniki in pašniki in gozd (vir: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo).

(2) Območja najboljših kmetijskih zemljišč obsegajo 2.204 ha zemljišč, kar predstavlja 83 % vseh kmetijskih zemljišč v Občini 
Braslovče, druga kmetijska zemljišča obsegajo 442 ha oziroma 17 %; skupna površina vseh kmetijskih zemljišč v občini je 2.647 ha 
(vir: PRO, SD-PRO). Največji strnjeni kompleksi najboljših kmetijskih zemljišč se nahajajo v vzhodnem delu občine, na uravnanem 
dnu Spodnje Savinjske doline. Ključna dejavnost pri rabi naravnih virov tega dela občine je bilo do sedaj kmetijstvo, ki pa zaradi 
načina kmetovanja uporablja veliko pesticidov (hmeljarstvo).

(3) Kmetijstvo v Občini Braslovče predstavlja v dolini monokulturna proizvodnja hmelja, na hribovitem območju pa živinoreja 
in trajni nasadi. V zadnjih letih se vse več kmetij usmerja v ekološko kmetovanje in različne dopolnilne dejavnosti (turizem, goz-
darstvo). Številni ribniki in umetne zajezitve na območju pa predstavljajo ugodno možnost za razvoj ribogojstva.Za večino kmetov 
na obravnavanem območju kmetovanje ni edina dejavnost. Sicer je v Občini Braslovče cca. 8,4 % kmetovalcev.

(4) Kmetijske dejavnosti se tudi nadalje prednostno usmerja na območja z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko 
rabo in sicer v ravninsko dno Spodnje Savinjske doline, predvsem v širša območja okoli naselij Zgornje Gorče, Poljče, Zakl in 
Trnava, delno tudi Grajska vas. Na teh območjih se izvaja ukrepe za posodabljanje kmetijske proizvodnje oziroma agrarne ope-
racije, pri čemer se upošteva obstoječo krajinsko strukturo, mrežo poti, prostorske smeri, naravne koridorje in logiko krajinskega 
vzorca. Ukrepi za urejanje kmetijskih zemljišč se prvenstveno izvajajo na najboljših kmetijskih zemljiščih, lahko pa tudi na drugih 
kmetijskih zemljiščih.

(5) Nadalje se kmetijske dejavnosti spodbuja tudi na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo in 
sicer na območju Dobrovelj, delno na območju naselja Podvrh, saj se s tem omogoča ohranjanje kulturnih in simbolnih kakovosti 
krajine.

(6) Kljub dobremu pridelovalnemu potencialu tal za kmetijsko rabo v širšem območju naselja Podgorje pri Letušu, se kmetijska 
proizvodnja zaradi omejitev varstva podzemnih voda kot virov pitne vode v tem območju omeji in ustrezno tehnološko prilagodi 
oziroma preusmeri v gojenje drugih kmetijskih kultur.

(7) Kmetovanje se ustrezno prilagaja tudi na drugih varstvenih območjih in na območjih, ogroženih zaradi škodljivega delo-
vanja voda, predvsem na poplavnem območju ob Savinji.

(8) Reorganizacijo kmetij na podeželju se spodbuja na območjih z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, 
t.j. v ravninskem delu Spodnje Savinjske doline, in sicer tam, kjer je glede na pridelovalno usmeritev zagotovljena ustrezna kon-
centracija posesti, ob upoštevanju poselitvenega in krajinskega vzorca ter ranljivosti okolja.

(9) Pri usmerjanju kmetijske proizvodnje v ravninski del Spodnje Savinjske doline se ohranja in veča delež naravnih prvin, 
predvsem vegetacijske in vodne prvine. Prav tako se upošteva, da nove agrarne operacije ne povzročajo krajinskega in ekosistem-
skega osiromašenja, ob izvajanju ukrepov za izboljšanje kmetijskih zemljišč pa je potrebno preprečevati tudi pretirano fragmentacijo 
in nastajanje erozijskih procesov, upoštevati naravne lastnosti tal in njihov potencial za kmetijsko proizvodnjo.
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(10) Pri umeščanju nove poselitve, objektov gospodarske javne infrastrukture ter gospodarskih con se zagotavlja dovolj velik 
odmik od območij z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom ali pa ustrezne vegetacijske pasove zaradi potencialne nevarnosti 
onesnaženja tal in s tem zmanjšanja pridelovalnega potenciala.

(11) Izvajanje kmetijskih dejavnosti naj se načrtuje in izvaja tako, da se zagotavlja varstvo zavarovanih območij narave, 
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vzpodbuja naj se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, 
integrirana pridelava). Vzpodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, k zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot 
in območja biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. 
Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki ali vodna telesa. Melioracije se 
izvaja le na kmetijskih zemljiščih, kjer je zagotovljeno ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. V območjih 
ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba načrtovati omilitvene 
ali izravnalne ukrepe. Ogrevanje zemljišč za pašo živine v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se izvaja na način, da je 
mogoč prehod prostoživečih vrst.

B) Gozdarstvo
(1) Gozd pokriva 45 % površine Občine Braslovče oziroma skoraj 3.000 ha (vir: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo). Najbolj 

gozdnata je zahodna polovica in sicer v območju naselij Dobrovlje, Podgorje pri Letušu in Podvrh, nekaj strnjenih gozdov je še na 
skrajnem jugu občine, v območju naselja Grajska vas. Občina ima sicer prepoznana dva velika kompleksa krajine, ki sta razmeroma 
enotna in lahko ločljiva, kmetijske in primestne krajine in gozdnate krajine.

(2) Ocenjeno je, da je delež gozdnih površin v področju gozdnate krajine ustrezen, torej ga ni smisla povečevati. Glede na 
ugotovljeno stanje je smotrno obstoječe gozdove bolj negovati in s tem bolje izkoristiti njihov rastiščni potencial (tako količinsko, 
kot predvsem kakovostno).

(3) Povsem drugačen pa je položaj v kmetijsko-primestni krajini. Tu je gozd v manjšini, predstavlja pa pomembno popestritev 
prostora. V gozdovih so izredno poudarjene splošnokoristne funkcije, zato je potrebno v okviru prostorskega načrtovanja težiti k 
njihovi ohranitvi, oblikovanju in zasnovi novih površin, pa tudi zgolj posameznih dreves sredi kmetijske krajine. Te površine samo 
krajino bistveno popestrijo. Tako je potrebno več pozornosti pri načrtovanju in izvajanju posegov v gozdu posvečati na ravninskem 
delu vzhodnega dela Občine Braslovče. V predelu kmetijsko-primestne krajine je namreč delež gozdov izredno majhen, po drugi 
strani pa so to pogosto površine, ki so zaradi vplivov kmetijstva in urbanizacije še dodatno degradirane. Pri gospodarjenju je po-
trebno upoštevati večnamenskost teh površin ter ohranjati zaprt, stabilen gozdni rob. Vse posege je potrebno dodatno podrobno 
presoditi.

(4) Cilji, ki so pomembni za gozd in gozdarstvo z vidika same dejavnosti, so:
– ohranitev sklenjenih območij gozda in ohranitev gozdov na produktivnih rastiščih – strnjenost gozdnih kompleksov je zaradi 

narave gozda pomembna za vrsto drugih funkcij, ne le lesnoproizvodnih (načrtna skrb za ohranjanje biotske pestrosti, naravni 
gozdovi);

– varstvo gozdov na strmih in labilnih zemljiščih;
– upravljanje z naravnimi viri;
– skrb za kvaliteto naravnih virov;
– ohraniti gozd kot identiteto slovenskega prostora (naravna krajina) v celotnem območju Občine Braslovče.
(5) Cilji, ki so pomembni za gozd in gozdarstvo z vidika drugih prostorskih dejavnosti, opredeljujejo, kaj naj bi gozd zagotavljal:
– zagotavljanje krajinsko-ekološke pestrosti posebej v območjih z manjšim deležem gozda (v ravninskih in obvodnih krajinah, 

poplavnih gozdovih, manjših gozdnih ekosistemih);
– zagotavljanje večnamenske vloge gozdov v primestni in mestni krajini (vključene tudi krajine ob večjih naseljih);
– povečevanje vloge gozdov pri varstvu vodnih virov;
– možnost razvoja drugih dejavnosti oziroma prostor, v katerem gozd soustvarja celoto (npr. poselitev je bivanje in rekreacija 

v gozdnem okolju, proizvodnja je skrb za naravni vir ter pridobivanje in predelava lesa, gozdnih sadežev) in zagotavljanje javnosti 
(javne funkcije) gozda;

– pomen gozda za urbano in kulturno krajino (identiteta, oblikovna struktura prostora, kvaliteta bivanja).
(6) Glavni cilji v okviru prostorskega razvoja so tako:
– ohranitev sklenjenih območij gozda na produktivnih rastiščih;
– varstvo gozdov na strmih in labilnih zemljiščih;
– zagotavljanje krajinsko-ekološke pestrosti v ravninskih in obvodnih krajinah;
– zagotavljanje večnamenske vloge gozdov v primestni krajini;
– povečevanje vloge gozdov pri varstvu vodnih virov.
(7) Za lesno proizvodnjo se nameni gozdove, ki imajo dovolj veliko lesno zalogo, razen varovalnih gozdov.
(8) Pri načrtovanju poselitve je potrebno vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestojne višine 

odraslega gozdnega sestoja, posebej presoditi z vidika gozdarstva. V presojo je potrebno zajeti tudi vse funkcionalne ureditve ob 
graditvi objektov (planiranje prostora, zasipanje površin ...), saj imajo lahko negativne posledice na gozd. Izdelovalec presoj je 
zavod, pristojen za gozdove.

(9) Zaradi nevarnosti kasnejših negativnih vplivov na novo načrtovane dele naselja ali celotna naselja je potrebno posebej po-
drobno presoditi vse načrtovane odmike od gozdnega roba in prometnic, ki so uporabljane za transport in spravilo lesa. V primeru, 
da se novi objekti nahajajo na gozdnem robu ali da je s funkcionalnimi rešitvami prostora omejen dostop do gozda, je takšen objekt 
uvrščen med posege, ki vplivajo na gozd in gospodarjenje z gozdom, tako da je zanj potrebno pridobiti soglasje gozdarske službe.

(10) V gozdovih so dovoljena vsa dela, ki so potrebna z gospodarjenje z gozdov in gozdnim prostorom. Za posege, predpi-
sane z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom ni potrebno posebnega soglasja zavoda, pristojnega za gozdove. Za 
vse preostale posege pa je na podlagi določil zakona potrebno pridobiti soglasje zavoda, pristojnega za gozdove (med njimi tudi 
za gradnjo enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, kot tudi za dela, ki so v zvezi z objekti in s 
pripadajočimi zemljišči, v kolikor ležijo takšni objekti v območju gozdov ali na gozdnem rob).

(11) Za območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti se določi enote, v katerih se opredeli delež gozda, ki ga je 
dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Ta območja so opredeljena kot območja mešanih rab, za katera je dovoljena mešana raba 
kmetijstva in gozdarstva. Največji možni delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene, je v teh območjih 15 %, in sicer 
na podlagi presoje zavoda, pristojnega za gozdove. Krčitve gozdov so možne v primeru, da namenska raba na zemljiški parcel ni 
gozd ali da je zemljiška parcela v območju mešanih rab, kjer je dovoljena kmetijska in gozdarska raba površine. V obeh primerih 
je potrebno k krčitvi gozdne površine v kmetijske namene pridobiti soglasje zavoda, pristojnega za gozdove.

(12) Kot posebna območja se določijo površine varovalnih gozdov. Načeloma se te površine ne smejo krčiti, vsi preostali 
posegi pa se izvajajo v skladu z zakonskimi določili.
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(13) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, protipožarne preseke) mora zagotavljati 
varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih 
območjih. Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih 
tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja). Ohranjajo se gozdne površine na 
območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe. V območjih koridorjev ogroženih 
vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se ohranja gozdove (in druge oblike naravnih prvin) v čim 
bolj naravnem stanju.

(14) Gozdove v naseljih (poudarek na naseljih Braslovče z Rakovljami), ki imajo pomembno ekološko izravnalno in krajinsko 
vlogo, se ohrani in vključi v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske rabe. V bližini naselij se gozd lahko nameni 
za poselitev, kadar se s tem bistveno ne posega v ekološko ravnovesje.

C) Vode
(1) Večji vodni elementi v Občini Braslovče so Savinja, ki poteka po celotni vzhodni meji občine, ter tri jezera – Braslovško, 

Žovneško in Presersko. Poleg Savinje, ki je vodotok 1. reda, skozi Občino Braslovče teče več vodotokov 2. reda, mdr. Bolska s pritoki 
(Konjščica, Selščica), Trnavca s pritoki (Trebnik in Radigaj, Trbolca, Jelovnik), Struga in Lagvaj. Jezera so vodna zemljišča 2. reda.

(2) Savinja je v celotnem toku na območju Občine Braslovče zavarovana s številnimi varstvenimi režimi, med drugim kot ob-
močje Nature 2000, kot območje naravne vrednote, v širši okolici se nahajajo tudi območja varovalnih gozdov. Poleg tega je širše 
območje Savinje opredeljeno kot poplavno območje. S tega vidika se nadaljnji prostorski razvoj občine ob toku Savinje uskladi s 
predvidenimi območji protipoplavnih ukrepov tako, da se vsa grajena struktura dolgoročno usmeri izven območij, ki so potrebna 
za zagotavljanje protipoplavne zaščite. Tudi sicer ohranjanje območja Savinje, gospodarjenje v tem delu občine in podobno sledi 
posameznim režimom varovanja.

(3) Večji razvoj se predvidi ob površinah jezer, vendar selektivno:
– območje ob Preserskem jezeru se nameni za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti (npr. kamp, športna igrišča, območja 

za prostočasne dejavnosti oziroma rekreacijske aktivnosti in oddih, vse v povezavi z že obstoječim »ribiškim turizmom«),
– širše območje dvorca Žovnek z Žovneškim jezerom se izkoristi kot potencial za razvoj turistične dejavnosti, s tem se obmo-

čje revitalizira in na tak način pripomore k ohranjanju narave in kvalitetnega ambienta; izhodišče za Žovneško jezero je sonaravni 
turizem,

– Braslovško jezero zaradi izredno dobro ohranjenega naravnega okolja ne dopušča večjih posegov v prostor, zato se na tem 
območju vzpostavi turistično gostinska ponudba na manjšem, skupnem območju, samo jezero z okolico pa se nameni rekreativnim 
vsebinam in manj intenzivnemu turizmu.

(4) Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih. Urejanje vodotokov 
naj bo vsestransko pretehtano in naj upošteva naravno dinamiko porečja ter naj se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo 
ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. V primerih regulacij naj se pretehta možnosti sanacije z zadrževanjem visokih 
voda na poplavnih površinah ob vodotoku.

(5) Preprečuje se onesnaženje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami, onesnažene vodotoke oziroma njihove 
dele naj se ustrezno sanira.

(6) Odvzem vode iz vodotoka se izvaja le ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretoka v strugi ob upoštevanju že ob-
stoječih odvzemov vode iz pretoka in pretoka, ki bo omogočal naravno hidrodinamiko vodotokov ter ohranjanje lastnosti, zaradi 
katerih so vodotoki opredeljeni kot naravne vrednote. Za odvzem vode je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa.

D) Turizem in rekreacija
(1) Območje Občine Braslovče predstavlja zelo dobre prostorske razvojne možnosti za razvoj turizma. Turizem je tudi najbolj 

primerna gospodarska panoga, ki lahko nadomesti izpad delovnih mest v industriji in kmetijstvu. Na eni strani ga je možno razvijati 
kot dopolnilno dejavnost kmetijstvu, na drugi pa kot samostojno dejavnost.

(2) Najboljše prostorske razvojne možnosti nudijo območja ob vodnih površinah Žovneškega jezera in Preserskih jezer ter ob 
reki Savinji. Zaradi zadostnega števila in velikosti teh območij se razvija diverzifikacija turistične ponudbe. Območje Žovneškega 
jezera ima zelo veliko odprtega prostora, ki se lahko nameni za oblikovanje različnih športnih dejavnosti. Na območju Preserske-
ga jezera so že vzpostavljeni pogoji za ribiški turizem, ki ga je možno z dodatno ponudbo še nadgrajevati. Reka Savinja z ožjim 
območjem je do sedaj predstavljala predvsem prostor za umeščanje počitniških objektov. Zaradi poplav je potrebno ta prostor 
dolgoročno ohraniti čim bolj neposeljen, nameni pa se lahko za razne oblike prostočasnih dejavnosti in sicer na način, da ne po-
večuje poplavne ogroženosti območja.

(3) Braslovško jezero zaradi izredno dobro ohranjenega naravnega okolja ne dopušča večjih posegov v prostor, zato se na 
tem območju obstoječa turistična ponudba zgolj obnovi oziroma vzpostavi nova ponudba na manjšem, skupnem območju, zaradi 
ohranjenih izrednih ambientalnih kvalitet pa se nameni manj intenzivnemu turizmu, jezero z okolico pa rekreativni dejavnosti.

(4) Turizem se z namenom ohranjanja poselitve usmerja tudi na območje Dobrovelj. Oblika turizma na tem območju mora 
ustrezati vzdržnemu in sonaravnemu razvoju (kmečki turizem, pohodništvo in podobno).

(5) Turistično ponudbo občine lahko dopolnjujejo tudi posamezne manjše ureditve turističnih območij v občini, ki temeljijo na 
sonaravnem turizmu, npr. območja za konjeniški šport, šotorišča ali manjši kampi, planinske koče, gostišča ipd.

E) Mineralne surovine v povezavi z energetiko
(1) Na območju Občine Braslovče ni pridobivalnega prostora za katerega bi država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje 

mineralnih surovin.
(2) Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine.
(3) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotrno 

določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih 
surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

(4) Za obstoječe nelegalne kope je predvidena (samo)sanacija, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin.

2.8.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora

29. člen
A) Območje avtohtone oblike razpršene poselitve samotnih kmetij v celkih zahodnega dela občine
Območje avtohtone oblike razpršene poselitve samotnih kmetij v celkih, ki se nahaja v zahodnem delu občine v širšem ob-

močju naselij Dobrovlje in Podgorje pri Letušu, se razvija tako, da se ohranja prepoznan kvaliteten poselitveni vzorec. Za območje 
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je potrebno še posebej natančno določiti bolj varovalne in konservatorske prostorske izvedbene pogoje, ki pa morajo omogočati 
ohranjanje poselitve na demografsko ogroženem delu občine in ohranjanje kulturne krajine, ki ji sicer grozi zaraščanje. Poleg tega 
se pri razvoju poselitve tega dela občine upoštevajo tudi določila razdelka A) v 26. členu tega odloka.

B) Ohranjanje urbanistične prepoznavnosti naselij
Ohranja se kvalitetna urbanistična prepoznavnost naselij, ki je kot taka prepoznana v strokovnih iz točke a) (1) odstavka 

3. člena tega odloka. Poleg tega se ohranjajo bistvene značilnosti Savinjsko-Kozjanske arhitekturne regije, kot so značilni detajli, 
oblike in vrste kritin, podolgovati tlorisi in podobno, kot je za posamezna naselja prepoznano v navedenih strokovnih podlagah.

B.1) Braslovče z Rakovljami
V trškem jedru Braslovč se ohranja homogenost trga, zgodovinski značaj, vse materialne, kulturne in zgodovinske sestavine, 

naselbinska zasnova (historične gradbene linije, t.j. trška pozidava), parcelacija, primarna komunikacijska mreža, odnose med 
posameznimi stavbami ter odprtim prostorov, vedute, še posebej iz smeri Spodnje Savinjske doline, prostorsko pomembnejše 
naravne prvine (drevesa ipd.), robove, podoba naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina) in podobno.

V Rakovljah se varuje morfologija umestitve posameznih objektov z večjim deležem zelenih površin. Varujejo se vedute na 
spomenike. V osrednjem delu se varujejo zelene površine v širšem območju vodotoka kot zelena cenzura naselja.

B.2) Letuš, Parižlje in Gomilsko
V Letušu se v jedru ohranja gručasta zasnova naselja, drugod se varuje morfologija umestitve posameznih objektov z večjim 

deležem zelenih površin. Južni rob naselja se varuje kot zaključen rob poselitve. Varujejo se vedute na cerkev.
V Parižljah se varuje morfologija umestitve posameznih objektov z večjim deležem zelenih površin.
V Gomilskem se varuje obcestna zasnova in nizanje stanovanjskih objektov z dvorišči ter v ozadju kmetijskimi objekti oziroma 

organizacija kmetijskih gospodarstev v smeri pravokotno na prometnico. Južni rob naselja se varuje kot zaključen rob poselitve. 
Varujejo se vedute na cerkev.

B.3) Trnava s Šentrupertom, Šmatevž in Grajska vas
V Šentrupertu se varuje obcestna zasnova ter zahodni rob naselja kot zaključen rob poselitve. Med Trnavo in Šentrupertom 

se varuje prekinitev, da ne pride do stapljanja med naseljema.
V Grajski vasi se varuje zgodovinski značaj naselja, naselbinska zasnova parcelacija, komunikacije, razporeditve odprtih 

prostorov), odnose med stavbami in odprtim prostorom, prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, potok), 
lego v prostoru, naravne in druge meje rasti ter robove naselja, podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritino), odnose 
med naseljem in okolico (vedute), stavbno tkivo in podobno.

V severnem delu Šmatevža se izvede celovita reurbanizacija degradiranega območja za potrebe kvalitetne stanovanjske 
gradnje, upoštevajoč bližino in značaj objektov kulturne dediščine.

C) Območja ohranjanja narave
(1) Zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja so nadalje posebna 

območja, kjer se ohranjajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora. Kakršnihkoli posegov in dejavnosti na zavarovanih območjih 
narave, območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki bi 
lahko pomenili trajno spremembo njihovih lastnosti, naj se ne načrtuje ali izvaja.

(2) Pri podrobnejšem načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih 
območij, naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

C.1) Zavarovana območja narave
Na zavarovanem območju narave (naravni spomenik) se z namenom trajne ohranitve lastnosti in zagotavljanja njihovega 

varstva upošteva prepovedi, usmeritve in priporočila, ki so podani v aktu o zavarovanju.
C.2) Naravne vrednote in pričakovane naravne vrednote
(1) Na območju Občine Braslovče se nahaja večje število naravnih vrednot, tu se nahaja tudi večje število naravnih vrednot 

– jam.
(2) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni 

vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
(3) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki ter hidrološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, 

poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na 
način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,

– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost, in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da 
se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,

– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih 
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje,

– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do 
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.

(4) V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati skladno z zakonodajo. Vsak, ki odkrije del narave, za 
katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstveno razisko-
valnega centra SAZU. Če investitor oziroma izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej obvesti pristojno 
območno enoto zavoda, pristojnega za ohranjanje narave.

C.3) Habitatni tipi
(1) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov načrtujejo in 

izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
(2) Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v obsegu:
– da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni 

tip znotraj te razširjenosti pokriva,
– da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu 

z varstvenimi cilji skladno z zakonodajo in
– da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, 

ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
(3) Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s predvidenimi spremembami rabe prostora 

oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je treba ugotoviti prisotnost habitatnih tipov in njihovo stanje ohranjenosti skladno z 
zakonodajo.
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C.4) Ekološko pomembna območja
(1) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se 

zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno ob-
močje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

(2) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja na-
ravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in 
omogoča ponovno povezanost, če bi bila ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

(3) Posege in dejavnosti se načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših delov ekološko pomembnih območij.
C.5) Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)
(1) Na posebnih varstvenih območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese 

ali ustrezno rabo;
– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomemb-

nejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
– ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je ta prekinjena.
(2) Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in 

drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(3) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin 

tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko 

potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali 
slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
(4) Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(5) Posegov in dejavnosti naj se ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, 

zaradi katerih je določeno potencialno posebno varstveno območje (npr. gnezdišča, drstišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, 
ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanega območja.

C.6) Biotska raznovrstnost v krajini
(1) Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti se ohranjaj in ponovno vzpostavljajo značilne prvine krajine, ki so pomemb-

ne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območju Občine Braslovče se kot taki značilni elementi krajine pojavljajo: visokodebelni 
travniški sadovnjaki, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejki, obrežna vegetacija ob potokih 
in rekah.

D) Območja kulturne dediščine
(1) Območja in enote kulturne dediščine in vplivna območja spomenikov so nadalje posebna območja, kjer se ohranjajo in 

razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti. 
Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja dediščine 
in registrirane enote kulturno dediščine).

(2) V Občini Braslovče se z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavlja celostno varstvo kulturne dediščine, ustrezno 
uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnava dediščino, kot dejavnik vzdržnega 
prostorskega razvoja in hkrati kot razvojni dejavnik in prostorski potencial.

(3) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, memorialna, naselbinska, profana stavbna, sakralna stavbna, sakralno 
profana stavbna dediščina, vrtnoarhitekturna dediščina) in glede na status (kulturni spomenik državnega ali lokalnega potema in 
preostala dediščina). Pri načrtovanih posegih se na podlagi veljavne področne zakonodaje upošteva varstvene režime za registri-
rano kulturno dediščino in njena vplivna območja. Varstvene režime in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine 
se upošteva pri pripravi enot urejanja prostora, opredeljevanju namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev.

(4) Varstvo dediščine na večjih območjih dediščine se zagotavlja v sklopu celovitega varstva dediščine skozi sistem podrob-
nejšega prostorskega načrtovanja in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, 
urejanje infrastrukture.

(5) Kulturna dediščina se varuje, ohranja in predstavlja na kraju samem. V izjemnih primerih, če ni nobene druge možnosti 
več, se lahko varstvo stavbne dediščine zagotavlja v tako imenovanem muzeju na prostem.

(6) Pri varovanju arheološke dediščine se zagotavlja varovanje najpomembnejših arheoloških najdišč v obliki rezervatov oziro-
ma prostorsko urejenih območij. Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem izogibajo. v robne dele najdišč in v najdišča znotraj 
poselitvenih območij se lahko posega le, če ni možno najti drugih rešitev in le na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.

(7) Na območju stavbne dediščine ali v njihovi bližnji okolici se ne umeščajo in izvajajo dejavnosti s področja obrambe, prav 
tako se na ta območja ne umeščajo dejavnosti, ki bi predstavljale potencialne cilje napada v primeru oboroženega spopada.

(8) Pri načrtovanju posegov v prostor se v celoti upoštevajo izhodišča in varstveni režimi, ki veljajo za ta območja Na objektih 
in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebino in obliko 
ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine 
in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se podreja-
jo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije 
dediščine v prostoru. Pri izvedbenem delu akta in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih 
kulturne dediščine upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo za te objekte in območja. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati 
ali degradirati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne 
dediščine, niso dopustni.

(9) Za potrebe prostorskega načrtovanja se poleg objekta dediščine varuje tudi določena okolica varovane dediščine oziroma 
njeno vplivno območje, t.j. območje, v katerem se presoja vpliv določenega posega na varovane lastnosti enote dediščine. Vplivno 
območje je določeno iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika. V njem pristojna kulturnovarstvena služba postavlja 
pogoje, pod katerimi je določen poseg možen ter določa način delovanja obstoječim rabam s ciljem ohranitve ali zagotovitve pro-
storske integritete, pričevalnosti, dominantnosti, možnosti delovanja dediščine. Če tega ni mogoče zagotoviti, lahko služba ugotovi, 
da določen poseg ali raba v določenem vplivnem območju nista možna.
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(10) Varovanje enot kulturne dediščine v vplivnih območjih smiselno dopolnjujejo tudi varstvene usmeritve za kulturno krajino, 
ki varujejo krajinsko zgradbo (naravne kot kulturne prvine), ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo 
krajinskih prvin ter način povezave s stavbno in naselbinsko dediščino.

(11) Pomembnejše in prostorsko izpostavljene kulturne spomenike varujemo optimalno v njihovem vplivnem območju, kar 
predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v najširši okolici oziroma v vplivnem območju, 
ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in gospodarske osnove ter celovitosti. Drugo dediščino varujemo predvsem fizično, 
prostorsko pomembne in vedutno izpostavljene objekte pa tudi v njihovem vplivnem območju.

(12) Podatki o posameznih objektih in območjih kulturne dediščine ter zanj veljavni varstveni režimi so razvidni v registru 
nepremične kulturne dediščine in drugih uradnih evidencah.

(13) Pri načrtovanju v krajini je potrebno upoštevati:
– ohranjanje dediščinske kulturne krajine in drugih zvrsti dediščine ter drugih kakovostnih prostorskih struktur, ki ohranjajo 

in vzpostavljajo prepoznavnost krajine,
– strukturno urejenost prostora, način povezave z naselbinsko dediščino, ohranitev značilnega stika naselij in odprte krajine 

ter zgodovinski razvoj območja,
– ohranitev vidno privlačnih delov krajine, vedut oziroma kakovostnih pogledov na naselja ter s tem prostorsko oziroma 

vizualno integriteto dediščine,
– izdelane raziskave s področja krajinskih, arhitekturnih in etnoloških regij ter ustrezne predpise s področja varstva kulturne 

dediščine,
– varstvene režime za posamezna področja kulturne dediščine,
– pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturnega in zgodovinskega okolja z dediščino ter omejevati ali 

preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
– izogibati se izkoriščanju naravnih surovin v območjih in v vplivnem območju enot dediščine,
– na območju kulturne dediščine ali spomenikov ter njihovih vplivnih območij vzpodbujati dejavnosti, ki krepijo prepoznavnost 

območij kulturne dediščine,
– upoštevati kulturno pomembne pojavne oblike naravnih prvin (voda, relief, vegetacija),
– izogibati se gradnji večjih infrastrukturnih objektov v območju pomembnih prostorskih vedut,
– ohranjati oziroma revitalizirati (renaturirati) naravne krajinske prvine,
– poleg dediščine upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine zaradi 

materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena,
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo.
(14) Na območjih in objektih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih 

v prostor določila glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s pogoji glede 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine. Izjeme so dovoljene samo ob 
predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

E) Druga območja prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora
Izjemnih krajin na območju Občine Braslovče ni, tudi krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni, kot 

jih določa SPRS, niso prisotna. Identiteta arhitekturnih krajin je na celotnem območju občine komaj razpoznavna. So pa v občini 
prisotna območja varstva gozdov, predvsem v zahodnem delu, ki so kot taka zavarovana tudi zaradi svojega pomena v krajinski 
sliki. Poleg teh na celotnem vzhodnem robu občine teče reka Savinja, ki predstavlja zaradi relativno ohranjenega naravnega vo-
dotoka ambientalno privlačen element. Kot tak se varuje in ohranja ter nameni sonaravni turistični ponudbi. Podobno so območja 
potencialnih kvalitet tudi površine jezer (Žovneško, Braslovško in Preserko jezero), ki jih je smiselno ohranjati v naravnem obsto-
ječem stanju (Braslovško jezero), z možnostjo sonaravnega turizma (Žovneško jezero) ali nameniti posebnim oblikam turizma, ko 
je npr. ribiški turizem (Preserska jezera).

2.8.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

30. člen
V Občini Braslovče se nahajajo naslednja območja z omejitvami za razvoj:
– vodovarstvena,
– poplavna,
– erozijska,
– plazljiva in plazovita območja.
A) Vodovarstvena območja
Po podatkih Atlasa okolja se v Občini Braslovče nahajata dve vodovarstveni območji, in sicer severo-zahodno od Letuša in 

na skrajnem vzhodnem robu občine pri Malih Braslovčah, ki sta zavarovani na državnem nivoju.
B) Poplavna območja
(1) Na območju Občine Braslovče se na nižinskih območjih o vodotokih nahajajo poplavna območja. Za poplavna območja 

se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. 
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna ze-
mljišča ali povečujejo poplavno ogroženost, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. V poplavnih 
območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.

(2) Poplavno ogrožena so (vir: Atlas okolja) območja ob Savinji pretežno po celotnem vzhodnem robu občine, ob skoraj 
celotnem Trebniku v osrednjem delu občine, prav tako ob skoraj celotni Trnavci v osrednjem in južnem delu občine,ob celotnem 
toku Bolske v južnem delu občine, delno ob Konjščici, prav tako v skrajnem južnem delu občine in ponekod tudi ob manjših pritokih 
navedenih vodotokov (npr. Radigaj, Trbolca, Jelovnik, Struga) ter lokalno ob posameznih manjših vodotokih. Do izvedbe proti-
poplavnih ukrepov ob Savinji je zaradi poplav prav na vzhodnem območju občine največ urbaniziranih površin ogroženih zaradi 
visokih voda; največji konflikt nastaja na desnem bregu Savinje v Letušu, v večjem delu Malih Braslovč in ob Preserskih jezerih. 
Poplavnost Trebnika z Radigajem vpliva na prostorski razvoj Rakovelj. Velike površine poplavnih območij v južni polovici občine 
skoraj v celoti vplivajo na razvoj naselij Poljče in Zakl, omejujejo širitev Gomilskega na severu ter naselij Trnava in Šentrupert na 
zahodu, možen vpliv imajo tudi na razvoj Grajske vasi in posameznih manjših zgostitev poselitve.

(3) Posegi za protipoplavno varnost se načrtujejo in izvajajo na način, da se ohranja lastnosti naravnih vrednot in biotska ra-
znovrstnost. Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih 
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vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, predvsem ohranjaje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je 
določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (Natura 2000). Obsega poplavnih območij ali režimov naj 
se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev teh površin.

(4) 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.

(5) Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti 
ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe / novo stanje.

(6) Za posege v ostala poplavna območja, ki so kot taka določena na podlagi opozorilne karte poplav in za katera razredi 
poplavne nevarnosti še niso bili določeni, velja naslednje: dopustne so samo rekonstrukcije, odstranitev, sprememba namemb-
nosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim 
in stanje voda.

C) Erozijska, plazljiva in plazovita območja
(1) V Občini Braslovče se nahaja več erozijskih območij (vir: Atlas okolja), v katerih so predvideni običajni in zahtevni zaščitni 

ukrepi. Erozijska območja s predvidenimi običajnimi zaščitnimi ukrepi se nahajajo na skrajni zahodni in severo-vzhodni meji občine 
ter v osrednjem delu občine, v večjem delu naselja Podvrh. Območja zahtevnih zaščitnih ukrepov se nahajajo na skrajni severni 
meji občine in v osrednjem delu občine, na območju naselij Braslovče, Rakovlje, Spodnje Gorče in Kamenče.

(2) Prav tako se v občini nahaja več območij manjših evidentiranih plazov, ki najpogosteje ogrožajo prometno infrastrukturo, 
v redkejših posameznih primerih pa tudi druge nepremičnine (stanovanjske objekte).

(3) Na erozijskih in plazljivih območjih je potrebno omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov 
in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove 
materialne dobrine oziroma sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov. Na erozijskih območjih je v primeru 
kakršnihkoli posegov potrebno pridobiti geološko mnenje; način posega mora v celoti upoštevati usmeritve geološkega mnenja.

(4) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
(5) V erozijskih in plazljivih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(6) Pri plazovih lahko v Občini Braslovče izključimo nevarnost snežnih plazov.
D) Območja za delovanje ob nesrečah
(1) Za primer naravnih in drugih nesreč se v občini zagotovijo površine za pokop večjega števila ljudi kot širitev obstoječih 

pokopališč v Braslovčah in Gomilskem.
(2) Površine za pokop večjega števila živali v primeru nesreč se zagotovijo jugo-zahodno od Dvorca Žovnek, in sicer na 

kmetijskih zemljiščih na južnem delu parcele št. 15/16, k.o. Podvrh (zahodno od parcele št. 13/5).
(3) Površine za deponijo ob naravnih nesrečah se zagotovijo na območju sosednje občine Polzela, kjer deluje Regijski center 

za zbiranje, sortiranje in predelavo gradbenih odpadkov (kamnolom Andraž pri Polzeli).
(4) Površine za evakuacijo so določene ob vseh šolah, skladno z njihovimi požarnimi načrti.
E) Potresna območja
(1) Po podatkih Agencije RS za okolje se območje Občine Braslovče na severnem delu nahaja v področju VII. stopnje in-

tenzitete EMS, v južnem delu občine pa v področju VIII. stopnje (ARSO, Intenziteta (EMS-98) za uporabo v sistemu zaščite in 
reševanja, 2011).

(2) Po podatkih Agencije RS za okolje za območje Občine Braslovče v celoti velja projektni pospešek tal v (g): 0,15 (ARSO, 
Karta potresne nevarnosti, Projektni pospešek tal, 2016). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projek-
tnega pospeška tal in Evrokod 8.

(3) Po podatkih strokovnih podlag iz 3. člena izhaja, da se Občina Braslovče nahaja na območju VII. stopnje po MSK lestvici.

2.8.4. Območja in objekti za obrambne potrebe

31. člen
Območja in objekti za potrebe obrambe na območju Občine Braslovče niso načrtovani.

2.9. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

2.9.1. Stavbna zemljišča

32. člen
A) Območja naselij
(1) Stavbna zemljišča za območja naselij se določijo za njihova celotna območja tako, da se prevzamejo obstoječa stavbna 

zemljišča iz veljavnega prostorskega akta občine in določijo območja za širitve naselij v primeru izkazane potrebe ali njihovo 
zmanjšanje v primeru, da zaradi varstvenih režimov nezazidana stavbna zemljišča niso zazidljiva.

(2) Namenska raba na območju stavbnih zemljišč strnjenega dela občinskega središča Braslovče z Rakovljami se določi 
tako, da je namenjena pretežno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in sicer na vseh območjih pretežno stanovanjske gradnje. 
V trškem jedru, ki predstavlja osrednje območje in je namenjeno centralnim dejavnostim, se določi namenska raba kot osrednja 
območja centralnih dejavnosti. Vanj se umeščajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobra-
ževalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje. V širšem območju šole s športnimi igrišči v južnem delu Rakovelj se 
namenska raba določi kot druga območja centralnih dejavnosti. Vanj se umeščajo vzgojne, izobraževalne, športno rekreacijske 
in podobne dejavnosti. Kot območja prometne infrastrukture se določijo površine cest, če so evidentirane v zemljiškem katastru.

(3) Namenska raba na območju stavbnih zemljišč naselij, v katerih prevladujejo kmetije ali za katera se predvideva inten-
zivnejši razvoj kmetijstva (npr. Zgornje Gorče, Poljče, Zakl, Hudimarje, Spodnje Gorče, Preserje, Podgorje pri Letušu, Topovlje, 
Orla vas, Trnava ipd.), se določi tako, da je omogočena gradnja kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanje. Za novejša, pretežno 
stanovanjska jedra poselitve, npr. (Letuš, Male Braslovče, Parižlje, Kamenče, Šmatevž, Gomilsko, Šentrupert, Grajska vas), se 
določi namenska raba tako, da se omogoči gradnja za bivanje brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Za morebitna druga območja 
dejavnosti v naseljih, kot npr. proizvodne dejavnosti, bencinske črpalke, intenzivna kmetijska proizvodnja ipd., se določi temu 
ustrezna podrobnejša namenska raba stavbnih zemljišč.
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(4) Za večja območja gospodarske dejavnosti (npr. Trnava, Šentrupert) se določi namenska raba, ki omogoča gradnjo obrtnih, 
skladiščnih, prometnih, trgovskih, poslovnih in proizvodnih dejavnosti.

B) Območja avtohtone razpršene poselitve zahodnega dela občine
(1) Cilj razvoja poselitve na območju avtohtone razpršene poselitve zahodnega dela občine, v širšem območju naselij Dobro-

vlje in Podgorje pri Letušu, je ohranjanje prepoznanega avtohtonega poselitvenega vzorca, ki se pretežno pojavlja v obliki kmetij 
v celkih.

(2) Usmeritve za določitev stavbnih zemljišč v okviru avtohtone razpršene poselitve so:
– v veljavnem prostorskem aktu so za območje razpršene poselitve določena stavbna zemljišča, ki se kot taka prevzamejo 

v OPN,
– če stavbna zemljišča v veljavnem prostorskem aktu niso določena, se lahko v izvedbenem delu OPN določi namenska raba 

stavbnih zemljišč za območje, ki je prepoznano kot obstoječe območje razpršene poselitve,
– načrtovanje novih stavbnih zemljišč je možno zgolj v smislu razširitev obstoječih kmetij, če je dokazana potreba in razvojna 

sposobnost kmetije (kar se dokazuje z ustreznim kmetijskim mnenjem), nove površine pa so neposredno namenjene kmetijstvu, 
gozdarstvu, dopolnili dejavnosti kmetij ali turizmu; izjemoma se nove površine načrtujejo na drugih lokacijah, če tako zahteva 
narava načrtovane dejavnosti,

– zmanjšanje stavbnih zemljišč iz veljavnega prostorskega akta občine je možno tam, kjer ni stavb ali so le-te v stanju, ki ni 
več primerno za bivanje (ruševine), pa ni izkazan interes za gradnjo ali obnovo.

(3) Namenska raba na območju stavbnih zemljišč se določi kot »površine razpršene poselitve«.
C) Območja avtohtone razpršene poselitve osrednjega dela občine
(1) Cilj razvoja poselitve na območju avtohtone razpršene poselitve osrednjega dela občine, v širšem območju naselij Podvrh, 

Letuš in Grajska vas, je ohranjanje prepoznanega avtohtonega poselitvenega vzorca, ki se pretežno pojavlja v obliki razloženih 
kmetij in drugih objektov, med njimi tudi območij pretežno stanovanjske rabe.

(2) Usmeritve za določitev stavbnih zemljišč v okviru avtohtone razpršene poselitve so:
– v veljavnem prostorskem aktu so za območje razpršene poselitve določena stavbna zemljišča, ki se kot taka prevzamejo 

v OPN,
– če stavbna zemljišča v veljavnem prostorskem aktu niso določena, se lahko v izvedbenem delu OPN določi namenska raba 

stavbnih zemljišč za območje, ki je prepoznano kot obstoječe območje razpršene poselitve,
– načrtovanje novih stavbnih zemljišč je možno zgolj v smislu razširitev obstoječih stavbnih zemljišč; izjemoma se nove 

površine načrtujejo na drugih lokacijah, če tako zahteva narava načrtovane dejavnosti,
– zmanjšanje stavbnih zemljišč iz veljavnega prostorskega akta občine je možno tam, kjer ni stavb ali so le-te v stanju, ki ni 

več primerno za bivanje (ruševine), pa ni izkazan interes za gradnjo ali obnovo.
(3) Namenska raba na območju stavbnih zemljišč se določi kot »površine razpršene poselitve«, v okolici Letuša, kjer je še 

posebej izrazit trend disperzne stanovanjske gradnje pa kot »posebne površine razpršene poselitve – območja pretežno stano-
vanjske gradnje v okviru razpršene poselitve«.

D) Območja avtohtone razpršene poselitve vzhodnega dela občine
(1) Cilj razvoja poselitve na območju avtohtone razpršene poselitve vzhodnega dela občine, na uravnanem dnu Savinjske 

doline, je ohranjanje prepoznanega avtohtonega poselitvenega vzorca, ki se pojavlja v obliki posameznih kmetij.
(2) Usmeritve za določitev stavbnih zemljišč v okviru avtohtone razpršene poselitve so:
– v veljavnem prostorskem aktu so za območje razpršene poselitve določena stavbna zemljišča, ki se kot taka prevzamejo 

v OPN,
– če stavbna zemljišča v veljavnem prostorskem aktu niso določena, se lahko v izvedbenem delu OPN določi namenska raba 

stavbnih zemljišč za območje, ki je prepoznano kot obstoječe območje razpršene poselitve,
– načrtovanje novih stavbnih zemljišč je možno zgolj v smislu razširitev obstoječih kmetij, če je dokazana potreba in razvojna 

sposobnost kmetije (kar se dokazuje z ustreznim kmetijskim mnenjem), nove površine pa so neposredno namenjene kmetijstvu, 
gozdarstvu, dopolnili dejavnosti kmetij ali turizmu; izjemoma se nove površine načrtujejo na drugih lokacijah, če tako zahteva 
narava načrtovane dejavnosti,

– zmanjšanje stavbnih zemljišč iz veljavnega prostorskega akta občine je možno tam, kjer ni stavb ali so le-te v stanju, ki ni 
več primerno za bivanje (ruševine), pa ni izkazan interes za gradnjo ali obnovo.

(3) Namenska raba na območju stavbnih zemljišč se določi kot »površine razpršene poselitve«.
E) Razpršena poselitev počitniških hiš
Na območju Občine Braslovče se nahaja večje zaključeno območje počitniških hiš, ki predstavlja območje razpršene po-

selitve. Gre za območje v jugo-zahodnem delu občine, v območju naselja Grajska vas, ki meji na naselje Miklavžu pri Taboru v 
sosednji občini Tabor, kjer je že izkazan enak trend razvoja poselitve. Območje se načrtuje tako, da se postavijo enotni kriteriji za 
oblikovanje objektov in minimalno komunalno premo. Prevzamejo se obstoječa stavbna zemljišča iz do sedaj veljavnega SPRO, 
PRO, SD-PRO US. Nove površine za počitniške hiše se načrtujejo v minimalnih površinah, ki še omogočajo postavitev počitniških 
hiš in naj ne presegajo 500 m2. To območje se preko občinske meje povezuje s sosednjo Občino Tabor, ki je v svojih prostorskih 
aktih že opredelila prostorsko enoto, v kateri je predvidena gradnja zidanic, ki se uporabljajo kot počitniške hiše, zato se merila 
za gradnjo poenotijo s sosednjo občino.

F) Ostala območja razpršene gradnje
Objekti, za katere v do sedaj veljavnem SPRO, PRO, SD-PRO US niso določena stavbna zemljišča in jim glede na kriterije za 

določitev stavbnih zemljišč na območju naselij ali na območjih razpršene poselitve stavbnih zemljišč ni mogoče določiti, predsta-
vljajo t.i. ostala območja razpršene gradnje in se ne sanirajo. Zemljišča pod objekti razpršene gradnje se opredelijo kot zemljišča 
prevladujoče pretežne namenske rabe v neposredni bližini objektov, t.j. kot kmetijska ali kot gozdna zemljišča. V takih primerih se 
prikazuje zgolj zemljišče pod stavbo (fundus), ki je prevzet iz uradne evidence katastra stavb.

G) Druga območja stavbnih zemljišč
(1) Za površin cest, ki so avtoceste ali regionalne ceste ter pomembnejše lokalne ceste, se določi namenska raba kot »ob-

močja prometne infrastrukture« oziroma »površine cest«.
(2) Za cerkve, lovske domove, planinske koče in podobne objekte izven strnjenih naselij se določi namenska raba »površine 

razpršene poselitve«.
(3) Za nestanovanjska območja s specifično rabo izven strnjenih naselij (npr. bencinske črpalke, dvorec Žovnek, razvaline 

gradu Žovnek) se določi namenska raba »druga območja centralnih dejavnosti«, če gre za potrebe turizma pa kot »površine za 
turizem«.
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(4) Za območja gospodarske dejavnosti in podobno se določi taka namenska raba, da omogoča razvoj teh dejavnosti, torej 
kot »gospodarske cone« in podobno.

2.9.2. Kmetijska zemljišča

33. člen
Območja kmetijskih zemljišč in razdelitev na najboljša in druga kmetijska zemljišča se prevzame iz do sedaj veljavnega 

SPRO, PRO, SD-PRO US.

2.9.3. Gozdna zemljišča

34. člen
(1) Gozdna zemljišča se prevzame iz do sedaj veljavnega SPRO, PRO, SD-PRO US, meja namenske rabe kmetijskih in goz-

dnih zemljišč se uskladi glede na dejansko stanje (po evidenci dejanske rabe); območja, ki so po evidenci dejanske rabe kmetijska 
zemljišča, se opredelijo kot območja kmetijske namenske rabe.

(2) Za območja varovalnih gozdov se prevzame meja varovalnih gozdov skladno z uredbo, ki določa varovalne gozdove.

2.9.4. Vodna zemljišča

35. člen
(1) Terminološki pomen »vodnih zemljišč« v tem členu se nanaša zgolj na usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 

skladno z ZPNačrt.
(2) Za vodotoke 1. reda (Savinja) se določi osnovna namenska raba »površinske vode« in podrobnejša namenska raba 

»celinske vode«, in sicer tako, da se meja območja prevzame iz zemljiškega katastra.
(3) Za pomembnejše vodotoke 2. reda se določi namenska raba samo v primeru, da so ti vodotoki evidentirani v zemljiškem 

katastru; v tem primeru se določi osnovna namenska raba »površinske vode« in podrobnejša namenska raba »celinske vode«, in 
sicer tako, da se meja območja prevzame iz katastra.

(4) Za jezera (Žovneško, Braslovško, Preserska jezera) se določi osnovna namenska raba »površinske vode« in podrobnej-
ša namenska raba »celinske vode«, in sicer tako, da se meja območja jezer prevzame iz veljavnega prostorskega akta občine.

(5) Ostale vodne površine, kjer je voda trajno ali občasno prisotna, se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne 
kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske 
vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.

2.9.5. Območja razpršene gradnje

36. člen
(1) Območja razpršene gradnje so objekti, za katere v do sedaj veljavnem SPRO, PRO, SD-PRO US stavbna zemljišča 

niso določena in jih tudi glede na merila za določitev stavbnih zemljišč na območju naselij in razpršene poselitve iz 32. člena tega 
odloka ni mogoče določiti.

(2) Območja razpršene gradnje kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč se določijo kot informacija o dejan-
skem stanju na podlagi uradne evidence registra stavb.

2.9.6. Usmeritve za spremembe namenske rabe

37. člen
(1) Pri spremembah namenske rabe zemljišč se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila za varstvo biotske raznovrstnosti 

in naravnih vrednot, pogoji varstva okolja in naravnih dobrin ter z varstveni režimi in usmeritve za ohranjanje varovanih območij 
kulturne dediščine.

(2) Na območjih registriranih arheoloških najdišč sprememba namenske rabe glede na obstoječo dejansko rabo načeloma ni 
dopustna; izjemoma je sprememba namenske rabe dopustna v primeru, da se zazidljiva zemljišča povrnejo v prvotno rabo (npr. 
kmetijska, gozda zemljišča ali podobno). Uvajanje rab oziroma dejavnosti, ki negativno vplivajo na pričevalnost in značaj dediščine 
in varovane krajinske značilnosti, ni dopustno.

2.10. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

38. člen
A) Območja strnjenih naselij
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev za strnjena naselja so naslednje:
– dopustne namembnosti in vrste drugih posegov v prostor naj upoštevajo predvideno usmerjanje nove pretežno stanovanjske 

gradnje ter zmogljivosti, ki so povezane s kmetijstvom ter gozdarstvom in dodatno (turistično) ponudbo,
– lege objektov naj upoštevajo značilnosti obstoječega stanja,
– velikost objektov naj upošteva predvideno rabo prostora iz prve alineje,
– oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti Savinjsko-Kozjanske arhitekturne regije,
– nova parcelacija naj upošteva značilnosti obstoječe parcelne strukture,
– objekti se morajo priključiti na vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje oziroma – v kolikor to ni mogoče – na 

individualno čistilno napravo, energetsko omrežje – električno omrežje in javno prometno omrežje,
– pri načrtovanju se upoštevajo pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja 

in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi nesrečami, obrambnih potreb ter pogoji glede varovanja zdravja ljudi ter pogoji glede 
posegov na vodna zemljišča in poplavne ogroženosti,

– pri oblikovanju prostorskih izvedbenih pogojev se smiselno upoštevajo strokovne podlage iz 3. člena tega odloka ter smer-
nice nosilcev urejanja prostora, pri določanju prostorskih izvedbenih pogojev glede oblikovanja objektov pa še posebej smernice 
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nosilca, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, v kolikor gre za naselje, ki je zavarovano kot naselbinska dediščine (trško jedro 
Braslovč in Grajska vas).

B) Območja avtohtone razpršene poselitve
Prostorski izvedbeni pogoji za območje avtohtone razpršene poselitve morajo biti oblikovani tako, da se:
– varuje in ohranja avtohtona oblika poselitve,
– omogoči obstoj in razvoj kmetijskih gospodarstev,
– ohranja značaj prostorske organizacije kmetijskega gospodarstva,
– omogoči gradnja novih ali nadomestnih kmetij in prenova oziroma posodobitev funkcionalnih objektov ter jih usposablja za 

sodobno kmetovanje in skrbi za neoviran dostop do gospodarskih dvorišč ter transportne možnosti,
– omogoči dodatna turistična dejavnost na kmetijah (turistične kmetije z nastanitvijo in gostinsko ponudbo, sonaravni in 

ekološki turizem na kmetijah, ki ne zahteva večjih posegov v krajinsko podobo in podobno),
– omogoči obnova, prenova in ponovna ali spremenjena raba obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
– omogoči novogradnja, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječega komunalno opremljenega območja, in je v funkciji 

kmetijstva ali spremljajočega bivanja, turizma, gozdarstva, gospodarskih dejavnosti, v osrednjem delu občine, na območju naselij 
Podvrh in Letuš, pa tudi zgolj v funkciji bivanja,

– poskrbi za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih objektov zaradi preprečevanja emisijskih vplivov,
– omogoči gradnja objektov za športno-rekreacijske namene v povezavi s turistično dejavnostjo, če naravne razmere omo-

gočajo izvajanje dejavnosti oziroma če je prostorska ureditev prostorsko in oblikovno skladna z obstoječo rabo, tamkajšnjimi domi-
nantami, topografskim položajem ter vedutami in če je možno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, neoporečno 
pitno vodo z zadostnimi kapacitetami ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda glede na potrebe izvajanja turistično-rekreacijske 
dejavnosti in njenega vpliva na okolje,

– nova gradnja prioritetno umešča znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in sicer tako, da se z njo izboljšujejo pogoji za bivanje 
in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti,

– daje prednost prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih 
dejavnosti,

– prenavlja, razvija, ohranja in posodablja obstoječ stavbni fond,
– novogradnje urbanistično in arhitekturno prilagajajo tradicionalni strukturi.
C) Območja razpršene poselitve počitniških hiš
Zaradi geografske zaključenosti območja počitniških hiš v jugo-zahodnem delu Grajske vasi, na meji z naseljem Miklavž pri 

Taboru v sosednji občini, ki sega na območje dveh občin (Tabor in Braslovče) in za katerega je predvidena oblikovna in komunalna 
sanacija, je smiselno poenotiti merila in pogoje za gradnjo v prostorskih aktih obeh občin. Ker je občina Tabor za mejno območje 
zidanic, ki se uporabljajo kot počitniške hiše, v svojih prostorskih aktih že določila merila in pogoje za gradnjo (poenotila pa jih je 
iz PRO Braslovče – prostorska enota PE 29, območje zidanic), se le-ti smiselno uporabijo kot usmeritve za določitev prostorskih 
izvedbenih pogojev za območje gradnje počitniških hiš na območju.

D) Ostala območja razpršene gradnje
(1) Za ostala območja razpršene gradnje, za katera ni predvidena sanacija, se oblikujejo taki prostorski izvedbeni pogoji, ki 

omogočajo kvalitetno bivanje in nemoteno opravljanje dejavnosti v legalno zgrajenih objektih.
(2) Izrecno se prepove sprememba namembnosti objektov, ki služijo kmetijski in gozdarski dejavnosti, v objekte za občasno 

bivanje.
(3) Za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti (npr. hmeljske sušilnice), pa se jim je 

spremenila namembnost in se uporabljajo za bivanje, se lahko predpiše sanacija in pogoji za sanacijo. V kolikor je vrnitev objek-
tov v prvotno stanje, t.j. v rabo za potrebe kmetijske dejavnosti, zaradi že izvedenih posegov v objekt nemogoča, se lahko ohrani 
sedanja namembnost objektov.

3. IZVEDBENI DEL

3.1. Splošne določbe

39. člen
(1) V izvedbenem delu OPN so za celotno območje Občine Braslovče po posameznih enotah urejanja prostora določena:
– območja namenske rabe prostora in sicer osnovne namenske rabe (v nadaljevanju: ONR) in/ali območja podrobnejše na-

menske rabe (v nadaljevanju: PNR-o) in/ali površine podrobnejše namenske rabe (v nadaljevanju: PNR-p), ki se lahko prikažejo 
tudi podrobneje (v nadaljevanju: PPNR)

– prostorski izvedbeni pogoji in dopustna izraba prostora ter
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati določeno namensko rabo prostora, skupna določila glede prostorskih izved-

benih pogojev, ki veljajo za vse enote urejanja prostora, posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne 
enote urejanja prostora in vse omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
obrambe in varovanja zdravja (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, ogrožena območja – poplavna, 
vodovarstvena, plazljiva, plazovita in erozijska območja) ali predpisi upravljavcev infrastrukture (varovalni pasovi gospodarske 
javne infrastrukture ipd.).

3.2. Enote urejanja prostora

40. člen
(1) Celotno območje Občine Braslovče je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki so označene z 

imenom EUP in njeno tekočo številko (Braslovče01) oziroma z okrajšavo, ki jo sestavlja skrajšana črkovna oznaka EUP in njena 
tekoča številka (BR01). Pri manjših enotah znotraj EUP (v nadaljevanju: PEUP) se uporablja še poddelilka (BR01/01).
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(2) Način urejanja znotraj posamezne EUP je določen:
– s prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka (oznaka načina urejanja: OPN),
– z izvedbenim prostorskim aktom, ki ni v nasprotju s tem odlokom in mu je podaljšana njegova veljavnost ter je naveden v 

122. členu tega odloka oziroma z državnim prostorskim aktom (oznaka načina urejanja: veljaven OPPN / ZN / DPN) ali
– z izdelavo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (oznaka načina urejanja: predviden OPPN).
(3) V tabeli 2 so navedene EUP na območju Občine Braslovče (v primeru odstopanj med tabelo 2 in grafičnim delom OPN, se 

uporablja podatek grafičnega dela), njihov način urejanja in namenska raba (kratice za namensko rabo so pojasnjene v 41. členu 
tega odloka):

tabela 2
ime EUP oznaka EUP oznaka PEUP način urejanja oznaka OPPN namenska raba

ONR PNR-o PNR-p (PPNR)
Območje državnega 
prostorskega akta

DPA01-
DPA114

veljaven DPN GZ G G
KZ K1

K2
K1
K2

VZ V VC
SZ A

B
I
P
S
S

A
BT
IG
PC
SK
SS

Braslovče BR01 predviden OPPN PA2 SZ C CU
BR01/01 veljaven OPPN K PC
BR01/01 veljaven OPPN KZ K1 K1
BR01/03 veljaven OPPN
BR01/04 veljaven OPPN

BR02 OPN (61. člen) SZ S SS
P PC

BR03 OPN (61. člen) SZ S SS
P PC

BR04 predviden OPPN PA3 SZ S SS
BR05 predviden OPPN PA9 SZ S SS
BR06 veljaven OPPN PA11 SZ S SS
BR07 OPN (66. člen) SZ C CD
BR08 predviden OPPN SZ S SS
BR09 veljaven OPPN PA11 SZ S SS

Braslovče – 
pokopališče

BP01 OPN (67. člen) SZ P PO
BP02 OPN (68. člen) SZ Z ZK

Braslovško jezero BJ01 OPN (70. člen) SZ B BT
Cerkev CE01 OPN (112. člen) SZ C CD
Dobrovlje – razpršena 
poselitev

DO01 – DO48 OPN (71. člen) SZ A A

Glinje GL01 OPN (72. člen) SZ S SK
Gomilsko GO01 OPN (61. člen) SZ S SS

GO02 predviden OPPN PA20 SZ S SS
GO02/01 veljaven OPPN

GO03 OPN (68. člen) SZ Z ZK
GO04 veljaven OPPN KZ K1 K1
GO05 veljaven OPPN KZ K1 K1

Grajska vas GR01 OPN (61. člen) SZ S SS
GR02 predviden OPPN PA29 SZ S SS

GR02/01 veljaven OPPN
GR03 OPN (76. člen) SZ I IK
GR05 OPN (77. člen) SZ S SK

Z ZS
GR06 predviden OPPN PA12 SZ B BT
GR08 OPN (66. člen) SZ C CU
GR09 predviden OPPN SZ B BT

Grajska vas 
(počitniške hiše)

GR10-GR22 OPN (80. člen) SZ A Av

Kamenče KA01 OPN (72. člen) SZ S SS
KA02 OPN (72. člen) SZ S SS
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ime EUP oznaka EUP oznaka PEUP način urejanja oznaka OPPN namenska raba
ONR PNR-o PNR-p (PPNR)

KA03 OPN (72. člen) SZ S SS
Klavarjevo KL01 OPN (70. člen) SZ B BT

KZ K1 K1
Letuš LE01 OPN (61. člen) SZ S SS

LE02 OPN (61. člen) SZ S SS
LE05 OPN (61. člen) SZ S SS
LE06 OPN (81. člen) SZ C CD
LE08 veljaven OPPN KZ K1 K1
LE09 veljaven OPPN KZ K1 K1
LE12 OPN (83. člen) SZ C CD
LE13 OPN (66. člen) SZ C CD

Letuš – vikend naselje 
levi breg

LL01 predviden OPPN PA1 SZ S SS
LL01/01 veljaven OPPN
LL01/02 veljaven OPPN
LL01/03 veljaven OPPN
LL01/04 veljaven OPPN
LL01/05 veljaven OPPN
LL01/06 veljaven OPPN
LL01/07 veljaven OPPN

Letuš – vikend naselje 
desni breg

LD01 predviden OPPN PA6 SZ S SS
LD01/01 veljaven OPPN
LD01/02 veljaven OPPN

LD02 predviden OPPN PA6 SZ S SS
LD03 predviden OPPN PA6 SZ S SS
LD04 predviden OPPN PA6 SZ S SS

LD04/01 veljaven OPPN
LD04/02 veljaven OPPN

LD05 predviden OPPN PA6 SZ S SS
Lovski dom LV01 OPN (70. člen) SZ B BT
Male Braslovče MB01 OPN (61. člen) SZ S SS

MB02 OPN (61. člen) SZ S SS
MB03 OPN (61. člen) SZ S SS
MB04 OPN (70. člen) SZ B BT
MB05 predviden OPPN PA5 SZ S SS

MB05/01 veljaven OPPN
MB05/02 veljaven OPPN
MB05/03 veljaven OPPN
MB05/04 veljaven OPPN
MB05/05 veljaven OPPN

MB06 predviden OPPN PA5 SZ S SS
Odprt prostor občine OP01-OP78 OPN (87. člen) VZ V VC

KZ K1 K1
K2 K2

GZ G G
SZ P PC

Z ZP
Orla vas OR01 OPN (72. člen) SZ S SK

OR02 OPN (72. člen) SZ S SK
OR03 OPN (72. člen) SZ S SK
OR04 OPN (72. člen) SZ S SK
OR05 OPN (72. člen) SZ S SK
OR06 OPN (72. člen) SZ S SK
OR07 OPN (72. člen) SZ S SK
OR08 OPN (67. člen) SZ P PO
OR09 OPN (72. člen) SZ S SK
OR10 OPN (72. člen) SZ S SK
OR11 OPN (72. člen) SZ S SK
OR12 OPN (72. člen) SZ S SK
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ime EUP oznaka EUP oznaka PEUP način urejanja oznaka OPPN namenska raba
ONR PNR-o PNR-p (PPNR)

Parižlje PŽ01 OPN (61. člen) SZ S SS
PŽ02 OPN (61. člen) SZ S SS
PŽ03 predviden OPPN PA19 SZ S SS

PŽ03/01 veljaven OPPN
PŽ03/02 veljaven OPPN PA18
PŽ03/03 veljaven OPPN PA17
PŽ03/04 veljaven OPPN PA19
PŽ03/05 veljaven OPPN PA19
PŽ03/06 veljaven OPPN PA19

PŽ05 veljaven OPPN KZ K1 K1
PŽ06 OPN (61. člen) SZ S SS
PŽ07 OPN (61. člen) SZ S SS

Podgorje pri Letušu PD01 OPN (72. člen) SZ S SK
Poljče PO01 OPN (72. člen) SZ S SK

PO02 OPN (72. člen) SZ S SK
PO03 OPN (72. člen) SZ S SK
PO04 OPN (72. člen) SZ S SK
PO05 OPN (72. člen) SZ S SK
PO06 OPN (72. člen) SZ S SK
PO07 OPN (72. člen) SZ S SK
PO08 veljaven OPPN KZ K1 K1

SZ S SK
Preserje PR01 OPN (72. člen) SZ S SK

PR02 OPN (72. člen) SZ S SK
PR03 OPN (72. člen) SZ S SK
PR04 OPN (72. člen) SZ S SK
PR05 OPN (72. člen) SZ S SK
PR06 OPN (72. člen) SZ S SK
PR07 OPN (72. člen) SZ S SK

Preserska jezera PJ01 predviden OPPN PA7 SZ B BT
VZ V VC
KZ K2 K2
GZ G G

Pretežno 
stanovanjska gradnja 
v okviru razpršene 
poselitve

ST01 – ST33 OPN (91. člen) SZ A As

Pšake PŠ01 OPN (70. člen) SZ B BT
Rakovlje RA01 veljaven OPPN PA15 SZ C CD

S SS
P PC

RA02 veljaven OPPN PA9 SZ S SS
P PC

RA03 OPN (61. člen) SZ S SS
RA04 OPN (61. člen) SZ S SS
RA05 predviden OPPN PA11 SZ S SS
RA06 OPN (61. člen) SZ S SS

P PC
RA07 OPN (61. člen) SZ C CU

P PC
RA08 OPN (70. člen) SZ B BT
RA09 OPN (61. člen) SZ C CU
RA10 veljaven OPPN PA10 SZ S SS

Savinjska dolina  
in Podvrh – razpršena 
poselitev

SD01 – 
SD127

OPN (95. člen) SZ
SZ

A
S

A
SK
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ime EUP oznaka EUP oznaka PEUP način urejanja oznaka OPPN namenska raba
ONR PNR-o PNR-p (PPNR)

Spodnje Gorče SG01 OPN (72. člen) SZ S SK
SG02 OPN (72. člen) SZ S SK
SG03 OPN (72. člen) SZ S SK
SG04 OPN (61. člen) SZ S SS
SG05 OPN (61. člen) SZ S SS
SG06 OPN (61. člen) SZ S SS
SG07 OPN (66. člen) SZ C CD

Šentrupert ŠE01 OPN (61. člen) SZ S SS
ŠE02 OPN (96. člen) SZ C CD
ŠE03 OPN (67. člen) SZ P PO
ŠE04 OPN (81. člen) SZ C CD
ŠE05 veljaven OPPN PA24 SZ I IG
ŠE07 OPN (66. člen) SZ C CD

Šmatevž ŠM01 OPN (72. člen) SZ S SK
ŠM02 predviden OPPN PA16 SZ S SS
ŠM05 OPN (99. člen) SZ B BT
ŠM06 OPN (100. člen) SZ Z ZS
ŠM07 veljaven ZN SZ S SS
ŠM08 OPN (72. člen) SZ S SS
ŠM09 OPN (72. člen) SZ S SK
ŠM10 OPN (99. člen) SZ C CD

Topovlje TO01 OPN (72. člen) SZ S SK
Trnava TR01 OPN (72. člen) SZ S SK

TR02 OPN (72. člen) SZ S SK
TR03 OPN (72. člen) SZ S SK
TR04 TR04/01 veljaven OPPN PA28 SZ S SK

TR04/02 veljaven OPPN
TR04/03 veljaven OPPN

TR05 veljaven OPPN PA26 SZ C CU
TR06 veljaven OPPN PA26 SZ C CU
TR07 veljaven OPPN PA26 SZ C CU
TR08 predviden OPPN PA26 SZ I IG
TR09 veljaven OPPN KZ K1 K1

Varovalni gozdovi VG01 – VG27 OPN (108. člen) GZ G G
Vrtoglav VR01 OPN (72. člen) SZ S SK

VR02 OPN (72. člen) SZ S SK
VR03 OPN (72. člen) SZ S SK
VR04 predviden OPPN PA30 SZ S SK
VR05 OPN (72. člen) SZ S SK

Zakl ZA01 OPN (72. člen) SZ S SK
ZA02 OPN (72. člen) SZ S SK
ZA03 veljaven OPPN KZ K1 K1

Zgornje Gorče ZG01 OPN (72. člen) SZ S SK
Žovnek ŽO01 predviden OPPN PA13 SZ C CD

B BT
ŽO02 veljaven OPPN PA14 SZ B BT

Z ZS
VZ V VC
KZ K1 K1

ŽO04 OPN (112. člen) SZ C CD

3.3. Območja namenske rabe prostora

41. člen
(1) Za celotno območje Občine Braslovče so določena območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora. Območja 

namenske rabe so določena glede na fizične lastnosti prostora, predvideno rabo in na podlago pretežne rabe prostora.
(2) Za celotno območje Občine Braslovče so določena naslednja območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora:
I. območja stavbnih zemljišč (SZ):
1. območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (S):

– stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (SS)
– površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju (SK)
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2. območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju (C):
– osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgo-

vskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti 
ter bivanje (CU)

– druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj (CD)
3. območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter 

servisnim dejavnostim (I):
– gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim (IG)
– površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo 

živali (IK)
4. posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in 

podobno (B):
– površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev (BT)
5. območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi 

kakovosti bivanja (Z):
– površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem (ZS)
– pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle (ZK)
6. območja prometne infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa (P):
– površine cest (PC)
– ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje 

prometa (PO)
7. območja energetske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike (E)
8. površine razpršene poselitve kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, 

zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij 
(manjša gručasta naselja) (A), ki se lahko podrobneje delijo na

– posebne površine razpršene poselitve – območja počitniških hiš (Av)
– posebne površine razpršene poselitve – območja pretežno stanovanjske gradnje v okviru razpršene poselitve) (As)
9. razpršena gradnja kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju) (RG)
II. območja kmetijskih zemljišč (KZ)
1. najboljša kmetijska zemljišča (K1)
2. druga kmetijska zemljišča (K2)
III. območja gozdnih zemljišč (GZ)
1. gozdna zemljišča kot zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju 

gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov, določena kot 
gozd (G)

IV. območja voda (VZ)
1. območja površinskih voda, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda (V):
– celinske vode (VC).
(3) Stavbna zemljišča so zazidljiva le pod pogoji tega odloka in ob upoštevanju vseh omejitev, ki jih določajo varstveni režimi 

na (stavbnih) zemljiščih.

3.4. Skupna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev

3.4.1. Skupna določila glede neskladnih in nelegalnih gradenj

42. člen
(1) Za objekte, ki so neskladna ali nedovoljena gradnja, veljajo enaki pogoji kot za novogradnjo, kar pomeni, da je izdaja 

gradbenega dovoljenja za te objekte možna le, če je dopustna pod pogoji tega odloka oziroma če je skladna s pogoji tega odloka, 
ki se nanašajo na gradnje novega objekta.

(2) V vseh EUP so za objekte, ki so neskladna ali nedovoljena gradnja, dopustne odstranitve in redna vzdrževalna dela z 
namenom preprečitve nevarnosti za ljudi in okolje.

(3) Ne glede na določbe tega odloka je za vse objekte, ki so neskladna ali nedovoljena ali podobna gradnja, dopustna le-
galizacija izvedenih gradenj na podlagi zakona, ki ureja pogoje za graditev objektov in sicer v rokih, kot jih določa ta zakon. Po 
preteku teh rokov se za objekte, ki so neskladna ali nedovoljena gradnja, uporabljajo določbe tega odloka kot je navedeno v prvem 
odstavku tega člena.

3.4.2. Skupna določila glede vrste gradenj in izvedbe drugih del

43. člen
(1) V vseh EUP so pod pogoji tega odloka dovoljene naslednje vrste gradenj in izvedbe drugih del, razen če niso za posa-

mezno EUP s tem odlokom izrecno prepovedane:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija legalno zgrajenih stavb; povečanje prostornine ob rekonstrukciji ni možno, če obstoječa stavba presega 

maksimalne prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani za nove stavbe v posamezni EUP – v tem primeru se 
rekonstrukcija izvaja v okviru obstoječih gabaritov obstoječe stavbe, razen če ni s tem odlokom izrecno drugače določeno v okviru 
razdelka 3.5. Posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno EUP

– odstranitev objekta,
– spremembe namembnosti legalno zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova namembnost skladna z dopustno 

namembnostjo stavb v posamezni EUP razen naslednje izjeme: izven stavbnih zemljišč niso dopustne spremembe namembnosti 
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v objekte za občasno ali stalno bivanje,

– vzdrževanje,
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– namestitve sončnih zbiralnikov ali sončnih celic, ki so investicijska vzdrževalna dela, so dopustne na strehah (predvsem 
večjih stavb) na območju celotne občine, razen na območjih in objektih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dedi-
ščine, kjer je tak poseg dopusten le na podlagi pridobljenega soglasja pristojnega organa.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka velja na območjih in objektih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne 
dediščine naslednje:

– dopustno je vzdrževanje objektov,
– rekonstrukcije legalno zgrajenih stavb so dopustne pri čemer se prostornina stavbe ne sme povečati. Izjemoma se lahko 

poveča za toliko, kot je dopustno v zakonu, ki ureja pogoje za graditve objektov, če sprememba velikosti ne prizadene varovanih 
elementov stavbe in s tem soglaša pristojna strokovna javna služba,

– gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih objektov so na območjih varovanih po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine dopustne le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave 
objekta ali drugega dopustnega posega, ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti 
zaradi katerih je območje ali objekt pridobilo status območja ali objekta varovanega po predpisih s področja varstva kulturne de-
diščine in je ta gradnja ali poseg skladen z varstvenimi režimi, ki veljajo za ta objekt ali območje,

– odstranitve objektov ali delov objekta, ki so kulturna dediščina, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi o 
kulturni dediščini – v ta namen je treba predhodno pridobiti soglasje pristojnega organa. Novogradnja na mestu prej odstranjenega 
objekta ali dela objekta mora praviloma po lokaciji, velikosti, višini arhitekturnem oblikovanju in namembnosti biti enaka odstranje-
nemu objektu. Izjemoma lahko novogradnja ne upošteva urbanističnih, arhitekturnih in drugih elementov odstranjenega objekta, 
če to odstopanje potrdi pristojna strokovna javna služba s kulturnovarstvenim soglasjem,

– na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije 
(mdr. tudi sončnih elektrarn ali sončnih zbiralnikov ali sončnih celic) ni sprejemljiva,

– na ostalih območjih, varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine vključno z vplivnimi območji dediščine, 
je postavitve naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred 
tem potrebno pridobiti kulturnovarstveno pogoje in soglasje pristojnega organa.

(3) Agrarne operacije, s katerimi se spreminja prostor, so dopustne le na kmetijskih zemljiščih skladno s predpisi, ki urejajo 
kmetijska zemljišča ter ob upoštevanju usmeritve za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih 
infrastrukturnih koridorjev. Na območjih varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine, kjer se varuje prostorski kontekst 
dediščine ali spomenika (vplivna območja), agrarne operacije, ki spreminjajo prostor (arondacije, komasacije, melioracije), niso 
dopustne. Odstopanja od tega člena so dopustna s soglasjem pristojnega organa, kot je to določeno tudi v (1) odstavku 115. člena 
tega odloka.

(4) V vseh EUP je dopustno raziskovanje mineralnih surovin.

3.4.3. Skupna določila glede lege objektov in drugi pogoji

44. člen
(1) V vseh EUP morajo biti zagotovljeni naslednji odmiki od mej sosednjih zemljišč:
– odmiki zahtevnih in manj zahtevnih objektov od mej sosednjih zemljišč morajo znašati minimalno 4.00 m, razen če ni s tem 

odlokom drugače določeno v okviru razdelka 3.5. Posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev,
– odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od mej sosednjih zemljišč morajo znašati minimalno 2.00 m, razen če ni v na-

daljevanju določeno drugače,
– odmiki iz prve in druge alineje so lahko izjemoma manjši, če s tem pisno soglaša lastnik sosednjega zemljišča in so hkrati 

zagotovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru 
parcele, namenjene gradnji,

– pri posegih na legalno zgrajenih objektih, ki so postavljeni bližje mejam sosednjih zemljišč, kot so določeni v prvi in drugi 
alineji, se:

a) če se višina objektov ne poveča, se posegi lahko izvajajo v okviru obstoječih tlorisnih gabaritov, pri tem pisno soglasje 
lastnika sosednjega zemljišča ni potrebno, ali

b) če se višina objektov poveča in se posegi izvajajo v okviru obstoječih tlorisnih gabaritov, mora s spremembo višine pisno 
soglašati lastnik sosednjega zemljišča ali

c) posegi se lahko izvajajo tako, da se upoštevajo določbe glede predpisanih minimalnih odmikov in možnih odstopanj,
– določila tega odstavka ne veljajo za postavitev gospodarske javne infrastrukture ter (internih ali javnih) priključkov nanjo, 

kar pomeni, da se lahko gospodarska javna infrastruktura in priključki umeščajo do roba zemljiških parcel (minimalni odmiki od 
mej sosednjih zemljišč za postavitev gospodarske javne infrastrukture niso določeni), pri čemer se ob sami gradnji gospodarske 
javne infrastrukture in priključkov (izkopi ipd.) ne posega na sosednje zemljišče, razen, če se lastniki zemljišč, na katere vpliva 
gradnja, o tem pisno sporazumejo,

– ograje se lahko postavijo do meje zemljiških parcel, razen ograj ob javnih cestah, vendar tako, da se z ograjo ne posega v 
sosednje zemljišče (posegi v sosednje zemljišče brez pisnega soglasja lastnikov tega zemljišča niso dovoljeni niti v času oziroma 
za potrebe postavitve ograje); ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi tudi na meji, vendar le, če se la-
stniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo; ograja ob javnih cestah se lahko postavi le pod pogoji upravljavca ceste,

– oporni zidovi se lahko postavijo do meje zemljiških parcel, razen opornih zidov ob javnih cestah, vendar tako, da se z njimi 
ne posega v sosednje zemljišče (posegi v sosednje zemljišče brez pisnega soglasja lastnikov tega zemljišča niso dovoljeni niti v 
času gradnje opornega zidu); opori zidovi se lahko gradijo tudi na meji s sosednjim zemljiščem, vendar le, če se lastniki teh zemljišč 
o tem pisno sporazumejo; oporni zidovi ob javnih cestah se lahko postavijo le pod pogoji upravljavca ceste,

– za postavitev ograj in opornih zidov ob javnih cestah je potrebno pridobiti pogoje in pisno soglasje upravljavca ceste, ki 
določi ustrezne odmike in njihove višine tako, da ne posega v polje preglednosti,

– pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati zunanjo mejo priobalnega zemljišča oz odmik od meje vodnega zemljišča v 
skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.

(2) V vseh EUP morajo biti upoštevane naslednje regulacijske linije oziroma odmiki:
– zagotovljeni morajo biti ustrezni odmiki objektov od roba ceste v skladu s pogoji upravljavca; minimalni odmik novih stavb 

od roba cestišča regionalne ceste je 8.00 m, parkirišč, ograj in manipulativnih površin pa 5,00 m; od cestnih teles ostalih javnih 
cest morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj 5,00 m oziroma v skladu s predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste,

– minimalni odmiki od meje vodnega zemljišča, so določeni glede na red vodotoka, in sicer:
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a) zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča oziroma zunaj območja 
naselja najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča

b) zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča,
– stavbe morajo biti odmaknjene vsaj za eno sestojno višino odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba, v izjemnih 

primerih (termofilni gozd, gozd na pobočju pod objektom) pa najmanj 10 m; ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča (ceste, 
vodovodi, ograje ipd.) morajo biti odmaknjeni od meje gozda vsaj 2 m; za vsako gradnjo, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem 
robu znotraj pasu ene sestojne višine odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba, je potrebno pridobiti projektne pogoje, k 
projektnim rešitvam pa soglasje zavoda, pristojnega za gozdove,

– posegi znotraj območja iz prejšnje alineje so izjemoma dopustni v vseh EUP, razen za območja varovalnih gozdov, vendar v 
tem primeru lastnik in upravljavec gozda ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi nastala na novozgrajenih objektih in infrastrukturi 
zaradi bližine gozda. Zato mora biti predhodno sklenjen notarsko overjen dogovor med lastniki gozda in investitorjem posega, 
ki je od obstoječega gozdnega roba oddaljen manj kot eno sestojno višino odraslega gozda na tem območju. S tem dogovorom 
se opredelita plačnik in način plačila dodatnih stroškov, ki lahko s posegom in njegovim vplivom nastanejo zaradi oteženega go-
spodarjenja z gozdom in škod na gozdnem sestoju. Ta dogovor mora biti v vednost dostavljen zavodu, pristojnemu za gozdove 
oziroma mora biti sestavni del projektne dokumentacije za vse objekte, ki so od obstoječega gozdnega roba oddaljeni manj kot 
eno sestojno višino odraslega gozda, t.j. 25 m,

– če dogovor med lastniki gozda in investitorjem posega, ki je od obstoječega gozdnega roba oddaljen manj kot eno sestoj-
no višino odraslega gozda, ni zagotovljen na način iz prejšnje alineje, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem 
objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje z gozdom, ujme ali sanacije njihovih posledic,

– za potrebe tega odstavka se kot gozd štejejo zemljišča, ki imajo v OPN opredeljeno namensko rabo kot »gozdna zemljišča«, 
zemljišča, ki so v dejanski rabi opredeljena kot »gozd« ali zemljišča, ki so v naravi porasla z gozdom,

– v primeru dilem glede ocene odmikov ene sestojne višine odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba se upošteva 
strokovno mnenje zavoda, pristojnega za gozdove.

(3) Odstopanje od določil tega člena je možno le ob soglasju z upravljavcem cest ter takrat, kadar morajo stavbe slediti ob-
stoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja.

(4) Za graditev objektov in naprav omrežja mobilne telefonije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije 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 varstvenih, zdravstvenih in 

izobraževalnih ustanov ter na otroška igrišča in pokopališča,
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča na območja in v objekte namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski, 

komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na območja kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se v čim večji meri združujejo v obstoječe ali načrtovane 

infrastrukturne koridorje in naprave,
– na varstvenih območjih, kjer se varuje posebna vrednota ali so predmet drugih varstev, in na območjih v varovalnem pasu 

infrastrukture je bazno postajo dopustno postaviti le ob predhodni pridobitvi soglasja pristojnega organa,
– postavljanje samostoječih antenskih stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih domi-

nant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.
(5) Za objekte kot so male komunalne čistilne naprave morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– postavljajo se na parcelo, namenjeno gradnji,
– izjemoma je postavitev izven območij iz prejšnje alineje mogoča le v primeru, da je z ustreznim geološko-geomehanskim ali 

podobnim poročilom dokazano, da znotraj parcele, namenjene gradnji konfiguracija terena postavitve takega objekta ne omogoča.
(6) Za objekte kot so tipski zabojniki za skladiščenje jeklenk za utekočinjen naftni plin morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– izbrana lokacija se nahaja v sklopu objekta, v katerem se vrši dejavnost v zvezi z upravljanjem (prodajo ipd.) takih jeklenk, 

ali na minimalni varnostni razdalji od takega objekta.
(7) Za objekte kot so zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otok) morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– izbrana lokacija se nahaja v naselju ali na njegovem robu ter v neposredni bližini prometne infrastrukture.
(8) Za objekte za potrebe kmetijstva in gozdarstva morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je postavitev kmečke lope v območjih kulturne dediščine mogoča le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše z 

vrtovi, pri čemer je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor in pri čemer mora biti lopa lesena, kar vse se 
preverja v postopku izdaje kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojnega organa,

– da je v primeru postavitve čebelnjaka zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo,
– lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na območja poselitve,
– pogoji iz druge in tretje alineje tega člena se preverjajo v postopku izdaje mnenja, soglasja ali podobnega dokumenta, ki 

ga izda svetovalna služba v čebelarstvu ali podoben organ, pristojen za področje čebelarstva,
– lokacije premičnih čebelnjakov se določijo v sodelovanju z zavodom, pristojnim za gozdove in sicer z njegovo pristojno 

območno oziroma organizacijsko enoto, ob obveznem dogovoru z lastnikom zemljišča.
(9) Za začasne objekte morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je objekt postavljen zgolj v času sezonske turistične ponudbe ali prireditve, ki pa ne sme biti daljši od 6 mesecev,
– da so postavljeni na vedutno neizpostavljenih mestih tako, da ne bosta ovirana promet in funkcionalna raba območja,
– da je v primeru postavitve odprtega sezonskega gostinskega vrta lokacija vrta izbrana tako, da se le-ta nahaja v neposredni 

bližini grajenega objekta obstoječe gostinske ponudbe, vendar ne več kot v oddaljenosti do 30 m,
– da se v območjih kulturne dediščine začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo načrtujejo le v okviru priprave celo-

stnega urejanja določenega območja,
– da se začasni objekti za prireditve v območja kulturne dediščine postavijo samo za omejen čas,
– da se začasni objekti za skladiščenje ne postavljajo v območja kulturne dediščine.
(10) Za vadbene objekte morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da se postavljajo v skladu s splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo območja,
– da se montažni napihljivi šotori ne postavljajo v območjih kulturne dediščine.
(11) Za spominska obeležja, skulpture, vodnjake in podobne objekte morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da s postavitvijo dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo prometa, na stavbah pa morajo biti postavljeni tako, da ne slabšajo 

bivalnih pogojev in varnosti objekta,
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– da se pred postavitvijo v območjih kulturne dediščine izdela prostorska presoja postavitve in preveri vpliv na obstoječo 
kulturno dediščino.

(12) Za urbano opremo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da se postavi v skladu s splošnimi načeli varnosti uporabnikov,
– oglaševanje za lastne potrebe je dovoljeno na poslovnih objektih in na parcelah, namenjenih gradnji teh poslovnih objektov,
– določila prejšnje alineje ne veljajo za postavitev objektov za oglaševanje na območjih kulturne dediščine (enote, vplivna 

območja in območja krajinske prepoznavnosti), kjer postavljanje teh objektov ni dovoljeno; izjemoma se lahko za krajevna obvestila 
v teh območjih uporabljajo lesene table, pritrjene na posamezen vaški objekt,

– postavljanje začasnih transparentov je dovoljeno na v naprej dogovorjenih lokacijah na podlagi soglasja občinske uprave 
Občine Braslovče; lokacije ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante,

– določila prejšnje alineje ne veljajo za postavitev transparentov na območjih kulturne dediščine (enote, vplivna območja in 
območja krajinske prepoznavnosti), kjer postavljanje teh objektov ni dovoljeno,

– da je v primeru postavitve nadstrešnice in javne kolesarnice lokacija izbrana tako, da se nahaja v neposredni bližini že 
zgrajene prometne infrastrukture.

(13) Za sončne zbiralnike ali sončne celice morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– postavitev je dopustna na strehah in sicer zgolj v isti ravnini strehe (predvsem večjih objektov) na območju celotne občine,
– določila prejšnje alineje ne veljajo za postavitev takih objektov na območjih in objektih varovanih po predpisih s področja 

varstva kulturne dediščine: na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvo-
dnjo električne energije ni dopustna; na ostalih območjih, varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine vključno z vplivnimi 
območji dediščine, je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, 
vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstveno pogoje in soglasje pristojnega organa.

(14) Za pomožne objekti v javni rabi, ki so začasnega značaja (kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, cirkus, 
tribuna) morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– da so postavljeni tako, da ne ovirajo osnovnega toka peš prometa in funkcionalno oviranih ljudi, da ne ovirajo prometa 
interventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

(15) V vseh EUP se nezahtevni in enostavni objekti postavljajo na parcelo, namenjeno gradnji na kateri že stoji legalno zgrajen 
objekt, če pa to ni mogoče, pa lahko tudi na druga območja, pod pogojem, da so izpolnjene:

– vse zahteve razdelka 3.4. Skupna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev od 42. do 57. člena tega odloka in
– zahteve iz tabele 3, v kateri znak »+« pomeni, da je tak objekt dovoljen ob upoštevanju morebitne opombe, znak »–« po-

meni, da tak objekt ni dovoljen, znak »o« pa pomeni, da so dovoljeni le določeni objekti iz skupine in sicer skladno z opombo in
– druga določila odloka, ki gradnjo posameznih vrst nezahtevnih in enostavnih objektov v nekaterih EUP (npr. podpornih zidov 

ipd.) ali v nekaterih območjih (npr. objektov za oglaševanje v območjih kulturne dediščine ipd.) celo prepovedujejo,
(16) V vseh EUP se nezahtevni in enostavni objekti lahko postavljajo le, če je taka gradnja skladna s pogoji varstva okolja in 

naravnih dobrin ter z varstvenimi režimi in usmeritvami za ohranjanje varovanih območij kulturne dediščine in narave. Na območjih 
varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine so dopustna le tiste vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, katerih gradnja 
ali postavitev je v skladu z varstvenim režimom, ki velja za posamezno enoto dediščine.

(17) Pogoje glede odmikov in regulacijskih linij za nezahtevne in enostavne objekte predpisuje razdelek 3.4.3. Skupna določila 
glede lege objektov v 44. členu tega odloka.

(18) Na območjih razpršene gradnje je poleg nezahtevnih in enostavnih objektov iz tabele 3 dopustna tudi postavitev nezah-
tevnih in enostavnih objektov kot jih določa 114. člen tega odloka.

tabela 3
nezahtevni  
in enostavni objekti:

namenska raba (NR): 
določbe glede postavitve enostavnih in nezahtevnih 
objektov na kmetijska zemljišča (K1 in K2) predpisuje 
48. člen tega odloka

opombe:

S C I B Z P E A G VZ
majhna stavba  
in majhna stavba 
kot dopolnitev 
obstoječe pozidave

+ + + + + + + + - -

pomožni obj.  
v javni rabi

+ + + + + + + + + o na VZ so dopustni samo pomožni cestni objekti 

za vse NR: večnamenski kioski niso dopustni  
na območjih, varovanih po predpisih varstva 
kulturne dediščine

ograja + + + + + + + + o - Na G je ograjevanje gozda dovoljeno samo  
v primerih, ko je to: 
– predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi 
zaščite mladja ali varstva gozdov pred divjadjo  
za čas, ki je potreben do uskladitve populacije 
divjadi z okoljem, 
– potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva 
naravnih vrednot in območij, zavarovanih  
na podlagi predpisov o ohranjanju narave, 
kulturnih spomenikov ali znanstveno-
raziskovalnih proučevanje, 
– ogradi se lahko tudi gozd s posebnim 
namenom, če je to določeno z aktom o razglasitvi 
gozda za gozd s posebnim namenom; ograje 
pašnikov in obore za rejo divjadi se ne štejejo 
med te vrste ograj
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podporni zid + + + + + + + + + + za vse NR: v nekaterih območjih (predvsem 
območjih varstva narave) podporni zidovi izrecno 
niso dopustni ali pa niso zaželeni (izven območji 
grajene strukture oziroma poselitve); gl. druga 
določila odloka, med drugim določbe  
45. in 52. člena tega odloka

mala komunalna 
čistilna naprava

+ + + + + + + + + -

nepretočna grenica + + + + + + + + + -
rezervoar + + + + + + + + + -
vodnjak, vodomet + + + + + + + + + -
priključek  
na objekt GJI  
in dalj. ogrevanja

+ + + + + + + + + +

samostojno 
parkirišče

+ + + + + + + + - -

kolesarska pot, 
pešpot, gozdna pot

+ + + + + + + + + +

pomol - - - + - - - - + +
športno igrišče  
na prostem

+ + - + + - - + - -

vodno zajetje in obj. 
za akumul. vode  
in namakanje

+ + + + + + + + + +

obj. za oglaševanje + + + + + + + + + -
obj. za rejo živali + + - + - + - + + +
pomožni kmetijsko-
gozdarski obj.

+ + + + + + - + + -

obj. za kmetijske 
proizvode  
in dopolnil. dej.

+ + + + + + - + + -

pomožni komunalni 
obj.

+ + + + + + + + + +

pomožni letališki, 
pristaniški obj.  
in pomožni obj.  
na smučišču

- - - - - - - - - -

pomožni obj. 
namenjen obrambi 
in varstvi pred 
naravnimi  
in drugimi nesr.  
ter pomožni obj.  
za spremlj. stanja 
okolja  
in narav,.pojavov

+ + + + + + + + + +

3.4.4. Skupna določila glede oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov

45. člen
(1) V vseh EUP veljajo naslednji pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– nezahtevni in enostavni objekti, med njimi predvsem majhne stavbe: oblikovno in funkcionalno usklajene z osnovnim ob-

stoječim objektom
– majhne stavbe, kot so drvarnice, garaže, ute, lope, enoetažni pritlični objekti, nadstreški in drugi podobni objekti: morajo 

biti leseni ali izdelani v montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi geomehanskim 
razmeram; lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim obstoječim objektom z namenom uskladitve, kot je 
opisana v predhodni alineji

– pomožni objekti v javni rabi (kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, tribuna) morajo biti izdelani v montažni 
izvedbi iz lahkih materialov

– ograje: naj bodo praviloma žive meje oziroma lahke ograje, le v primeru protihrupnih zaščit masivne in po možnosti oze-
lenjene

– ograje morajo v EUP Dobrovlje – razpršena poselitev: DO01 – DO48 omogočati prehod prostoživečih vrst, odstopanja od 
določil te alineje so možna le v soglasju s pristojno območno enoto zavoda, pristojnega za ohranjanje narave

– medsosedske ograje: ne smejo biti višje od 1,80 m, razen v primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev (ko so lahko 
ograje višje in sicer toliko, kot zahteva njena funkcija) ali v primeru, da je s tem odlokom drugače določeno v okviru razdelka 
3.5. Posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev

– ograje proti javni cesti: višina naj upošteva pogoje upravljavca; če ti niso določeni, je lahko visoka največ 1,80 m, razen v 
primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev (ko so lahko ograje višje in sicer toliko, kot zahteva njena funkcija)
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– avtobusna postajališča: na območju celotne občine izdelati celostno podobo postajališč in druge opreme
– ekološki otok: biti mora zakrit (lahko ozelenjen z vegetacijo), nevpadljiv, priporoča se uporaba naravnih materialov, prilago-

jenih funkciji, strukturi naselja in krajini
– čebelnjak: sledi naj tradicionalnemu vzoru
– čebelnjaki izven območij kmetij: so praviloma prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih
– kašča: sledi naj tradicionalnemu vzoru
– kozolec: dopustna je postavitev regionalno značilnih kozolcev
– poljska pot: na območjih kulturne dediščine možna samo peščena oziroma se utrdi le po kolesnicah (asfalt in tlakovci niso 

dopustni)
– silos: na območjih kulturne dediščine možen samo v horizontalni obliki
– skedenj: dopustna je postavitev regionalno značilnih skednjev
– čakalnice in kolesarnice: prilagojene naj bodo okolju in celostni podobi urbane opreme
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka veljajo v območjih kulturne dediščine tudi naslednji pogoji za oblikovanje nezahtevnih 

in enostavnih objektov:
– drvarnica: podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, dvokapna streha z naklonom od 40 do 45º, opečna kritina, 

izjemoma so možna odstopanja, če oblikovanje ne vpliva na varovane lastnosti enote, s čimer mora soglašati zavod, pristojen za 
varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine

– garaža: prvenstven je treba zagotavljati njeno vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske) oziroma se 
izvede v obliki nadkritih parkirnih mest

– lopa: možna le, če to dopušča zasnova domačije oziroma hiše z vrtom, pri čemer je potrebna predhodna preveritev nemo-
teče vključitve v prostor, biti mora lesena

– nadstrešek: možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora
– bazen: potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitev v prostor
– rezervoar: potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitev v prostor, načeloma omejen z neizstopajočo živo mejo
– uta, senčnica: potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitev v prostor, biti mora lesena
– ograja: v obliki kot kaže morfološka analiza naselja, kar se preverja v postopku izdaje kulturnovarstvenih pogojev in soglasja 

pristojnega organa
– objekt javne razsvetljave: izbrati svetila primerne velikosti – ne višjih od slemen objektov, izdelana mora biti celostna podoba
– gnojišče, gnojna jama: ograda ne sme presegati 1,3 m
– gozda cesta: izdelati je potrebno variante tras
– gozdna učna pot: izdelati je potrebno celostno podobo učnih tabel
– gozdna žičnica: izogiba naj se objektom in območjem kulturne dediščine.
(3) V zazidano površino za izračun faktorja zazidanosti se po tem OPN štejejo tudi vsi enostavni in nezahtevni objekti.

3.4.5. Skupna določila glede ureditve okolice objektov

46. člen
(1) V vseh EUP se ureditev okolice objektov – prerazporeditev in izravnava zemeljskih mas, potrebne in dopustne zasaditve, 

izvedbe drugih zunanjih ureditev izvaja pod naslednjimi pogoji:
– višinske razlike naj se premoščajo z nakloni zemljine; brežine naj se utrdi z zasaditvijo avtohtonih vrst trav, popenjavk, 

grmovnic in drevja,
– v kolikor pri zemeljskih posegih planiranje terena ni mogoče izvajati z brežinami, kar se dokazuje z geološkim mnenjem, se 

lahko izvedejo oporni zidovi; oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in načeloma ozelenjeni, priporoča se kaskadna 
(stopničasta) izvedba, ki omogoča lažjo ozelenitev,

– okoli objektov so obvezne zasaditve z avtohtonimi rastlinskimi vrstami; za zasaditve okolice objektov v območjih ohranjanja 
narave se uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste, tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih 
vrst (npr. cipres) se ne vnaša.

(2) Določila prejšnjega odstavka ne veljajo za EUP Dobrovlje – razpršena poselitev: DO01 – DO48 v kateri uporaba škarp, 
teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik ni dopustna. Premostitve naj se izvedejo v obliki zatravljenih ze-
meljskih brežin.

(3) Odstopanja od določil prejšnjega odstavka so možna le izjemoma, kadar zaradi geotehničinih pogojev ni možna predpi-
sana izvedba. V tem primeru je možna izvedba opornih zidov v višini največ 1,50 m nad terenom; v primeru večjih višinskih razlik 
se oporni zidovi izvedejo stopničasto.

3.4.6. Skupna določila glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter glede 
varstvenih pasov infrastrukture

47. člen
(1) V vseh EUP veljajo naslednja določila glede priključevanja objektov, ki niso enostavni in nezahtevni objekti, na gospodar-

sko javno infrastrukturo (GJI) in grajeno javno dobro:
– obvezna je priključitev na javni vodovod,
– obvezna je priključitev na fekalno in meteorno kanalizacijo,
– v kolikor ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je obvezna priključitev na individualno čistilno napravo; 

odvajanje komunalnih odpadnih vod v greznice ni dovoljeno,
– komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov se lahko v prehodnem obdobju, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega 

omrežja, do izteka roka za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki velja za obstoječe objekte, odvajajo v 
obstoječo greznico; po izteku prehodnega obdobja je potrebno komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov speljati na indi-
vidualne čistilne naprave; pretočne greznice je potrebno zamenjati s priključitvijo objektov na vodotesno kanalizacijsko omrežje z 
zaključkom na centralni čistilni napravi ali mali čistilni napravi.

– v kolikor ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno padavinske vode prioritetno ponikati, pri tem pa 
morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj parcel, namenjenih gradnji; če ponikanje 
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ni možno, je treba padavinske vode v skladu s predpisi predhodno očistiti in speljati v bližnji vodotok; odvajanje padavinskih voda 
z urbanih in utrjenih površin mora biti urejeno na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok, kar pomeni, da je 
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi 
zadrževalniki ipd.); pri tem mora biti odvajanje načrtovano tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko 
ogroženega območja,

– tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje,
– obvezna je priključitev na javno cesto,
– obvezna je priključitev na električno omrežje,
– za ogrevanje se priporoča uporaba t.i. čistih energentov, možna je tudi oskrba z zemeljskim plinom in gradnja prenosnega 

in distribucijskega sistema zemeljskega plina za oskrbo gospodinjstev, industrije in javnih ustanov z zemeljskim plinom; za pri-
ključitev na prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev, ki se vodi v posebnem/
ločenem upravnem postopku,

– za vsak stanovanjski ali poslovi objekt je potrebo zagotoviti zbirno mesto za odpadke skladno s 53. členom tega odloka,
– za vsak objekt je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest skladno z zakonodajnim normativom,
– pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si morajo investitorji pridobiti pri pristojnih upravljavcih GJI 

projektne pogoje oziroma soglasja za priključitev na GJI.
(2) Enostavni in nezahtevni objekti se v vseh EUP lahko priključujejo na GJI in na grajeno javno dobro samo v primeru, da so 

postavljeni na stavbnem zemljišču. V nasprotnem primeru se lahko na GJI in na grajeno javno dobro priključujejo samo:
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in objekti, ki so proizvod dan na trg v skladu s predpisom, 

ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ki jih priključuje investitor, ki izpolnjuje pogoje iz (3) odstavka 
48. člena,

– pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in 
geotermičnega energetskega vira,

– enostavni in nezahtevni objekti, ki so dopustni ob razpršeni gradnji skladno s 114. členom,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1MW.
(3) V vseh EUP veljajo naslednja določila glede pogojev gradnje v varovalnih pasovih GJI:
– če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali z zakonom, ki ureja pogoje za graditev vseh objektov 

opredeljeno kot varovalni pas GJI, je potrebno pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje pristojnega organa 
oziroma nosilca javnega pooblastila,

– za vsak poseg v koridorjih obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti ustrezno soglasje upravljavca; za 
vse posege, ki posegajo v elektroenergetske koridorje daljnovodov je potrebno pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da 
niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja skladno z zakonodajo; za vsak poseg v elektroenergetski 
varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja; izrecno je v koridorih daljnovodov 
prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano 
parkiranje za vsa vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale; pri projektiranju je potrebno upoštevati potek oze-
mljitev, ki so položene v globini 0,5 m dolžine do 30 m od daljnovodnih stebrov; pri gradnji je potrebno predvideti, da se deli teles, 
ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom za napetostni nivo 400 kV na manj kot 5 m, za napetostni 
nivo 220 kV na manj kot 4 m in za napetostni nivo 110 kV na manj kot 3 m.

(4) V vseh EUP veljajo naslednja določila glede pogojev gradnje v varovalnih pasovih obstoječih ali predvidenih daljnovodov:
– za vsak poseg v koridorjih obstoječih ali predvidenih daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami je potrebno 

pridobiti ustrezno soglasje upravljavca,
– za vse posege, ki posegajo v elektroenergetske koridorje daljnovodov je potrebno pridobiti dokazilo pooblaščene organi-

zacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja skladno z zakonodajo,
– za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat 

križanja,
– izrecno je v koridorih daljnovodov prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiri-

ščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vsa vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale,
– pri projektiranju je potrebno upoštevati potek ozemljitev, ki so položene v globini 0,5 m dolžine do 30 m od daljnovodnih 

stebrov,
– vsa dela morajo biti speljana tako, da se ne poškoduje ozemljitev daljnovodnih stebrov; v primeru poškodbe ozemljitvenega 

sistema je investitor dolžan sanirati poškodbo v prisotnosti predstavnika upravljavca,
– pri gradnji je potrebno predvideti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom 

za napetostni nivo 400 kV na manj kot 5 m, za napetostni nivo 220 kV na manj kot 4 m in za napetostni nivo 110 kV na manj kot 3 m,
– v tistih EUP, ki posegajo v varovalni pas elektroenergetskega omrežja (EEO), so dopustni le posegi, ki so skladni z veljavnimi 

predpisi s tega področja pod pogoji pristojnega upravljavca,
– pri gradnji objektov je potrebo upoštevati zakonodajo oziroma pravilnik, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe 

objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, na podlagi katerega so določene vrste 
objektov v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov prepovedane,

– pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno upoštevati zakonodajo s področja 
elektromagnetnega sevanja in hrupa,

– skladno s predpisi s področja graditve je za predvidene objekte potrebno od Elektra Celje, d.d. pridobit projektne pogoje in 
soglasja k projektu ter soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.

(5) V vseh EUP veljajo naslednja določila glede pogojev gradnje v varovalnih pasovih prenosnega omrežja zemeljskega plina:
– za vsak poseg v pripadajočem nadzorovanem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina je potrebno pridobiti ustrezno 

soglasje upravljavca,
– pri načrtovanju novih posegov v prostor na območju obstoječih in predvidenih plinovodnih koridorjev je potrebno upoštevati 

področno zakonodajo, predvsem pa omejitve v pripadajočem varovalnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina (2 x 65 m) 
in posebne pogoje v varnostnem pasu (2 x 5 m) ter pridobiti soglasja pristojnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

(6) V tistih EUP Območje državnega prostorskega akta, v katerih velja Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas–Ločica pri 
Vranskem (Uradni list RS, št. 26/94-1124, 45/95-2207 – SP./dop., 36/00-1692 – spr./dop. za AC bazo, 110/02-5386 – ZUreP-1, 
33/07-1761 – ZPNačrt), in v vseh EUP, ki mejijo na te EUP, veljajo naslednja določila glede pogojev gradnje v varovalnih pasovih 
avtoceste (AC):
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– vse posege v varovalni pas AC, ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, je možno izvajati le po predhodnem 
soglasju DARS, d.d.,

– posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in 
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza,

– v varovalnem pasu AC ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje 
in oglaševanje,

– meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC in njenega cestnega 
sveta,

– razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi,
– zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih 

del in vzdrževalnih del v javno korist na AC in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi,
– v varovalnem pasu AC je treba načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu 

naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč obremenitev s hrupom.
(7) V vseh EUP veljajo naslednja določila glede pogojev gradnje v varovalnih pasovih železniške proge:
– za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge (108 m levo in desno izven naselja oziroma 106 m 

levo in desno v naselju od osi skrajnega tira) je potrebno predhodno v skladu z zakonom, ki ureja pogoje za zagotovitev varnega 
in urejenega železniškega prometa, pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca železniške 
infrastrukture,

– pri projektiranju je potrebno upoštevati zakon, ki ureja pogoje za zagotovitev varnega in urejenega železniškega prometa, in 
pravilnik, ki določa pogoje za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem 
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru,

– pred izdajo soglasja h gradnji v varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati nobenih del,
– pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta skladno z zakonom, ki ureja pogoje za graditev 

vseh objektov, v železniškem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati nobenih del,
– za objekte in naprave, ki se bodo projektirali v bližini ali v območju železniških prog, je potrebno pred pridobitvijo projektnih 

pogojev opraviti skupen ogled in predstavitev predstavnikom Slovenskih železnic, ki ga skliče investitor del,
– odmik objektov in naprav mora biti min. 12,00 m od osi skrajnega tira, odmik cestnih in parkirnih prostorov pa mora biti 

min. 8,00 m od osi skrajnega tira železniške proge,
– vsa dela v območju železniških prog je potrebno opraviti pod nadzorstvom SGD Celje,
– ob železniški progi potekajo SVTK kabelske trase, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije; v primeru 

posegov na področje kabelskih tras je potrebno izdelati načrt za prestavitev oziroma zaščito SVTK kablov,
– vsa dela v železniškem varovalnem pasu je potrebno opraviti pod nadzorom upravljavca železniške infrastrukture ob pred-

hodni zakoličbi kabelskih tras,
– v kolikor so predvideni posegi izven varovalnega progovnega pasu železniške proge, projekti pogoji in soglasje s strani 

upravljavca železniške infrastrukture niso potrebni.
(8) Varovalni pasovi so v vseh EUP enaki in sicer so navedeni v tabeli 4; pogoje za posege v varovalne pasove oziroma 

morebitna odstopanja od tega člena določa pristojni upravljavec infrastrukture; poleg tabele 4 se upoštevajo tudi določila 44. člena 
tega odloka:

tabela 4
A) varovalni pas GJI
vodovod 3 m levo in desno od osi voda
kanalizacija 3 m levo in desno od osi voda
vod, namenjen telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom

3 m levo in desno od osi voda

plinovod 2 x 65 m
drugi vodi, ki služijo namenu GJI 3 m levo in desno od osi voda
B) varovalni pas elektroenergetskih vodov in objektov tega omrežja
napetostni nivo 400 kV in 220 kV 40 m levo in desno od osi DV oziroma 40 m od zunanje ograje razdelilne  

ali transformatorske postaje
napetostni nivo 110 kV 15 m levo in desno od osi DV oziroma 15 m od zunanje ograje razdelilne  

ali transformatorske postaje
napetostni nivo 20 kV 10 m levo in desno od osi DV in pripadajoče transformatorske postaje
SN in NN podzemni el. en. vod 1 m od osi SN in NN podzemnega el. en. voda
NN nadzemnega el. en. vod 1.5 m od osi NN nadzemnega el. en. voda
podzemni kablovodi za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje 

nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m,
za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 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

transformatorska postaja 2 m, razen na območjih s I. stopnjo varstva pred sevanjem, kjer je oddaljenost 
min. 5 m

C) varovalni pas prometne infrastrukture
avtoceste 40 m od zunanjega roba cestnega sveta
hitre ceste 35 m od zunanjega roba cestnega sveta
glavne ceste 25 m od zunanjega roba cestnega sveta
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regionalne ceste 15 m od zunanjega roba cestnega sveta
državne kolesarske poti 5 m od zunanjega roba cestnega sveta
občinske ceste skladno z odlokom o občinskih cestah
železnice 108 m levo in desno izven naselja oziroma 106 m v naselju od osi skrajnega tira

3.4.7. Skupna določila glede posegov na kmetijska zemljišča

48. člen
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč, ki so najboljša kmetijska zemljišča in druga kmetijska zemljišča, je dopustna gradnja 

naslednjih objektov ali posegov v prostor:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, 

razen kleti in vinske kleti,
– 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 
grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov,

– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 
40 m2,

– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine 
do vključno 100 m2,

– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za 
mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični 
tunel in nadkritje, zaščitna mreža),

– pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:

– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),

– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste 

začasnih ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:

– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območja stavbnih zemljišča) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,

– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena uvrščeni v skupini:

– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripa-
dajočimi objekti in priključki nanje, in

– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripa-
dajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načr-

tovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarske poti in pešpoti, 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,

– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
(2) Gradnja, odmera, rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela na objektih gospodarske 

javne infrastrukture s priključki iz predhodnega odstavka je dopustna le pod pogojem, da se ne povečuje drobljenja ekosistemov 
in zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.

(3) Ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko staje in pomožne kmetijske-gozdarske objekte, ki so po predpisu, 
ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za 
rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem 
zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:

– 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

– najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
(4) Drugi pogoji za posege na kmetijska zemljišča so:
– na kmetijskih zemljiščih so dopustna vsa dela, ki so potrebna za obdelovanje kmetijskih zemljišč skladno s predpisi o 

kmetijskih zemljiščih,
– na kmetijskih zemljiščih so dopustne agrarne operacije skladno z določbami 43. člena tega odloka,
– odstranjevanje omejkov, majhnih gozdnih površin v pretežno kmetijskih območjih ter posek posameznih dreves ni dopusten,
– izvajanje kmetijskih dejavnosti naj se načrtuje in izvaja tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti,
– vzpodbuja naj se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava),
– pri vseh posegih na kmetijska zemljišča je poleg določb tega člena potrebno upoštevati tudi druge določbe, še posebej od 

51. do 56. člena
– pri posegih na kmetijska zemljišča, na katerih se v naravi nahaja gozd, se v primeru krčitev gozdov upoštevajo določbe 

49. člena.
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3.4.8. Skupna določila glede posegov na gozdna zemljišča

49. člen
(1) Na gozdnih zemljiščih so dopustna vsa dela, ki so potrebna z gospodarjenje z gozdovi in gozdnim prostorom skladno s 

predpisi o gozdovih.
(2) Na gozdnih zemljiščih so dopustne krčitve gozdov v kmetijske namene (za oblikovanje kmetijskih površin kot so travnik, 

pašnik, njiva, sadovnjak ipd.) v skladu s soglasjem zavoda, pristojnega za gozdove, če se območja krčitve nahajajo v območju 
mešanih kmetijsko-gozdarskih rab prostora iz evidence zavoda, pristojnega za gozdove, če krčitev obsegajo do 15 % površine 
gozdov v območju teh rab in če se krčitve izvajajo na lokacijah, kjer funkcije gozdov niso posebej poudarjene. Ne glede na določila 
prejšnjega stavka niso dopustne krčitve gozdnih površin, ki so opredeljene kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, 
ter krčitve gozdnih površin, ki bi lahko ogrozile naravne vrednote ter poslabšale ugodno stanje vrst in njihovih habitatov ter habi-
tatnih tipov, zaradi katerih je opredeljeno območje Natura 2000 in ekološko pomembno območje.

(3) Nove zasaditve se izvajajo kot osnovanje nasadov listavcev, ki so praviloma rastišču primernejši.
(4) Sukcesijske površine (površine s pionirskimi vrstami) naj se v strmejših delih ohranjajo brez posegov – dražjih premen.
(5) Za dvig kvalitete prostora za prostoživeče živali se izvajajo dopolnilne sadnje s plodonosnimi grmovnimi in drevesnimi 

vrstami.
(6) V območjih, kjer segajo stavbna zemljišča vse do gozdnega roba, je potrebno oblikovati zaprte gozdne robove, ki se 

izvedejo kot stopničast, vrstno pester gozdni rob, ki je statično stabilnejši in primernejši.
(7) V območjih, kjer segajo stavbna zemljišča vse do gozdnega roba, je potrebno upoštevati obstoječe dostope do gozda. 

Vsak dostop mora ob stiku s prometnico, po kateri je možen izvoz lesa s kamionom, imeti prostor za začasno deponijo lesa in 
naklada je lesa na kamion. Kombinacija prostora za deponijo lesa z nakladalnim prostorom na sami prometnici je sprejemljiva 
samo v primeru pomanjkanja prostora ob cesti.

(8) Gradnja gozdnih prometnic mora biti prostorsko racionalna in v skladu z okoljskimi zahtevami. Gozdne prometnice ne 
smejo vidno razvrednotiti prostora, pospeševati erozijskih procesov ter vplivati na stanje voda in odtočni režim. Gozdne prometnice 
morajo biti uporabne v primeru požara. Uporabljajo se tudi v rekreacijske in turistične namene. Gozdne prometnice so del infra-
strukture v gozdovih in kot takšne namenjene gospodarjenju z gozdovi. Pogoje gradnje in uporabe posameznih gozdnih prometnic 
predpisuje področna zakonodaja.

(9) Preprečuje se pretirana fragmentacija gozdov. Ohranjajo se prosti prehodi za živalstvo, preprečujejo se erozijski pojavi, 
ohranja se stanje voda in vodni režim. Na območjih izjemnih krajin, kjer se gozdovi pojavljajo fragmentalno ali z gozdnim robom 
mejijo na obdelovalne površine, je treba ohranjati obstoječ obseg gozda kot pomembno sestavino kulturne krajine.

(10) Ob gradnji gozdnih in drugih prometnic ter krčitvi gozda je potrebno zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, zlasti na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000.

(11) Krčitve gozdov se na območjih poraslih z gozdom, ki imajo namensko rabo določeno kot kmetijska zemljišča (ta območja 
so bila kot predlogi za krčitev gozdov podana v postopku priprave OPN), izvedejo v roku 10 let po uveljavitvi OPN.

(12) Pri krčitvah gozdov v EUP Odprt prostor občine: OP01, ki se nahajajo v območju ohranjanja narave, in sicer v ekološko 
pomembnem območju Dobrovlje – Čreta, se upoštevajo tudi naslednje usmeritve:

– po krčitvi gozda naj se 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.

3.4.9. Skupna določila glede posegov na območja prometne infrastrukture

50. člen
(1) Na območjih prometne infrastrukture, ki so površine cest in ostale prometne površine, je dopustno vzdrževanje, rekon-

strukcija, odstranitev ter gradnja novega objekta za potrebe izvajanja prometa, vključno z mirujočim prometom, in sicer:
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
Na prometnih površinah, ki so ostale prometne površine, se prioritetno urejajo parkirišča.
(2) Dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3.
(3) Znotraj krožišč se lahko umestijo razni simboli kraja, urbana oprema naj bo enotno oblikovana, oznake (kažipoti, informa-

tivne table ipd.) naj se oblikujejo enotno.
(4) Umestitev nove ceste v vplivnem območju naselbinskega spomenika Braslovče – Trško jedro (okvirno parcele št. 60/1, 

62, 66, 67, 70, 71, 72, 73/1, 79/1, 84, 85, 91/3, 91/4, 92, 701/1, 704/2, 706/5, 706/6, 706/10, 714, k.o. Braslovče) je sprejemljivo 
le v primeru, da bo cesta urejena kot kolovoz, brez nasipov v prostoru.

3.4.10. Skupna določila glede celostnega ohranjanje kulturne dediščine

51. člen
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine 

(v nadaljevanju: objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena 
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 14. 9. 2018 / Stran 9287 

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN in je 
njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, 
aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene 
vernosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 

objekta, in
– rekonstrukcija objekta,

če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialna substanca, 
ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih 
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določil tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 
viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določil tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za 
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege 
oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorki načrt, ki je del projektne dokumentacije za pri-
dobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. 
S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi var-
stvenih območij dediščine. V primeru neskladja določil tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali 
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določil tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni 
pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v tem členu:

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni 

detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, 

je potrebno upoštevati tudi prostorske izvedbene pogoje za registrirana arheološka najdišča.
Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, 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 povr-

šinami, pomembnimi za delovanje celote.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke 

ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali upo-
rabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
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– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljali dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 

drugih oznak razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov 

najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gra-

dnjo.
V primeru, da se območje urejuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je treba predhodne arheološke raziskave 

v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 

Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano 

dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN, je treba pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko 
izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je 
del projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta 
so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in 
usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi 
z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi 
s področja varstva kulturne dediščine, Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo 
raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To 
so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, 
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali drugih predpisov.

(14) Za posege energetske sanacije je z vidika varstva kulturne dediščine treba preučiti vsak posamezen ukrep.
Vgradnja toplotne izolacije na izpostavljenih fasadah praviloma ni dopustna, izjemoma je dopustna na fasadah, ki niso 

izpostavljene in nimajo likovne vrednosti.
Struktura, tekstura in barva zaključnega sloja fasadne obloge mora imeti enake lastnosti kot prvotna fasada. Morebitne 

členitve fasad (fuge, stiki različnih materialov, barv) je treba pri rekonstrukciji ponoviti.
Obnova ali zamenjava stavbnega pohištva: obnova oken (kitanje, tesnjenje, oplesk) imajo prednost pred zamenjavo z no-

vimi. V primeru škatlastih (dvojnih oken) je večinoma dopustna zamenjava notranjega krila z novim, medtem ko je treba zunanje 
krilo ohraniti in obnoviti. Tesnjenje oken se izvede na notranjem krilu. Novo stavbno pohištvo mora biti po merah, obliki, materialu, 
profilaciji in barvi enako originalnemu. Zaradi vgradnje izolacijskega stekla so dopustna odstopanja le pri merah okvirjev za cca 
1 cm. Namestitev in vgradnja zunanjih senčil je dopustna le tam, kjer so že originalno in to v enakih oblikovnih značilnostih.

Toplotna izolacija strešnih površin je možna na način, da se z njo ne spreminja videza strehe.
Namestitev zunanjih enot strojne opreme (klimatske naprave, fotovoltaični paneli, toplotne črpalke ipd.): v objektih kulturne 

dediščine naj se smiselno presodi o uporabi strojnih naprav brez zunanjih enot. V primeru uporabe strojnih naprav z zunanjimi 
enotami je te naprave sprejemljivo namestiti le izven vidnega polja izpostavljenih fasad oziroma streh, to je na dvoriščne strani, 
za balkonske ograje ipd. Nameščanje naprav na ulične fasade in druge izpostavljene dele objektov ni sprejemljivo.

(15) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline skladno po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kultur-
novarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti zavoda, pristojnega za 
varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških 
raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(16) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala še ni znana, se pri-
poroča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(17) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investi-
torja / odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in 
o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda, pristojnega za varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine, 
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(18) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi zavoda, pristojnega za varstvo nepremične in z njo 
povezane premične kulturne dediščine, omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje stro-
kovnega nadzora nad posegi.
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3.4.11. Skupna določila glede ohranjanje narave

52. člen
(1) Varovana območja ohranjanja narave, v katerih je treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na 

teh območjih oziroma nepremičninah, so določena s posebnimi predpisi.
(2) Za posege oziroma gradnjo objektov na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben sta-

tus, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstvene soglasje, ki ga izda ministrstvo pristojno za ohranjanje narave.
(3) Za enostavne objekte in nezahtevne objekte ni potrebno pridobivati projektnih pogojev, potrebno je pridobiti le naravovar-

stveno soglasje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(4) Če nameravana gradnja leži na območju, ki se ureja z DPN ali OPPN, je potrebno skladno z določili zakona, ki določa 

ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot, pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno 
soglasje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.

(5) Varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti so naslednja:
– vzpodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, k zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območja 

biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000.
– na večjih kmetijskih površinah sredi intenzivne kmetijke krajine se ohranjajo obstoječe manjše površine gozdnih zemljišč 

(gozdni otoki) ter ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki in živice, travniški sadovnjaki …
– pri umeščanju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniške sadovnjake, skupine in posamezna drevesa v agrarni in 

urbani krajini ter omejke in grmišča,
– gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega roba ali ob-

vodne drevnine,
– enostavne in nezahtevne objekte na območjih kmetijske, gozdne in ostale rabe, ki so izjemoma dopustni na zemljiščih, 

ki niso zazidljiva, naj se postavlja izven območij naravnih vrednot in območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in 
živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v 
ugodnem stanju,

– postavljanje obor in ogrevanje zemljišč v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se ne izvaja oziroma se izvaja na 
način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst; na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja 
obor za gojenje tujerodnih prostoživečih vrst,

– za premoščanje novo izdelanih višinskih razlik naj se ne gradi betonskih škarp in opornih zidov; premostitve naj se izvedejo 
v obliki zatravljenih zemeljskih brežin; brežine naj se utrdi z zasaditvijo avtohtonih vrst trav, vzpenjavk, grmovnic in drevja,

– za zasaditve okolice objektov v območjih ohranjanja narave se uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene 
drevesne in grmovne vrste; tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst se ne vnaša,

– v primeru urejanja ceste na odseku, kjer je evidentiran prehod dvoživk, bo pristojna služba za ohranjanje narave podala 
mnenje o ustreznosti tehnične izvedbe prehodov in zaščitne ograje za neovirane prehode dvoživk preko cestišča,

– ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste,
– ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih, kjer se nahaja evidentirani prednostni odsek, je 

potrebno načrtovanje prehodov in zaščitnih ograj za neovirano prehajanje dvoživk,
– načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih 

vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno nado-

mestitev teh površin,
– vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih,
– urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in naj upošteva naravno dinamiko porečja ter naj se izvaja s sonaravni-

mi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike; ob vodotokih naj se ohranja ali ponovno vzpostavi 
zveznost obsežne vegetacije,

– v potoke naj se ne posega z regulacijami in naj se jih ne onesnažuje; krčenje gozda ob vodotoku in lesene obrežne vegeta-
cije naj se ne izvaja; v primeru sanacije brežin naj se ta izvaja z zasaditvijo rastišču primernih drevesnih in grmovnih vrst, vzpostavi 
naj se vrstno in višinsko pestra obrežna vegetacija,

– na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja; v primerih regulacij, pri katerih so 
bile uničene površine za zadrževanje visokih voda, naj se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih 
površinah ob vodotoku,

– načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture naj ne povečuje drobljenja ekosistemov, 
zagotavlja pa naj ustrezne prehode za prostoživeče vrste,

– prečkanje vodov gospodarske javne infrastrukture preko vodotokov, ki imajo status naravne vrednote ali območja biotske 
raznovrstnosti, naj se izvede s podvrtavanjem struge ter na način, ki ne bo zahteval izvedbo posebnih zaščitnih ukrepov za zava-
rovanje 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 pogojev za ohranitev habitatov zavarovanih, redkih 
in ogroženih vrst in prednostnih habitatnih tipov vezanih na vodno okolje,

– na območju naravnih vrednot in območju biotske raznovrstnosti naj se kablovodi izvedejo podzemno; umeščanje v prostor 
naj se izvede na način, da ob izkopu jarka ne bo prišlo do poškodovanja koreninskega sistema dreves,

– zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja žival-
skih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko 
usmerjena proti tlom; osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, ki so v skladu z določili uredbe, ki določa mejne vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja,

– označevanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti naj se izvaja skladno s pravilnikom, ki določa vrste, osnovne 
elemente, pisave, grafične prikaze, materiale, konstrukcije, mere, način izdelave in načine postavljanja znakov za označevanje 
zavarovanih območij naravnih vrednot v naravi,

– gradnja malih komunalnih čistilnih naprav naj se načrtuje izven območij, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva 
narave poseben status oziroma se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in pogojev za ohra-
nitev habitatov zavarovanih, redkih in ogroženih vrst in prednostnih habitatnih tipov vezanih na vodno okolje.
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(6) Z namenom ohranitve lastnosti in zagotavljanja varstva dendroloških naravnih spomenikov: Valandov topol v Zaklu, zelena 
duglazija v Šmatevžu, platana v Šmatevžu, Marovtova smreka pod Dobrovljami in skorš pri Vrtačnikovi domačiji in spomenika obli-
kovane narave drevoreda ob graščini Žovnek, se upošteva prepovedi, usmeritve in priporočila, ki so podani v aktu o zavarovanju, 
t.j. v Odloku o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovanje narave v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 4/97) in 
v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini 
Žalec (Uradni list RS, št. 78/98).

3.4.12. Skupna določila glede varstva okolja, naravnih dobrin in varovanja zdravja

53. člen
(1) Varstvena območja, v katerih je treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh območjih 

oziroma nepremičninah, so določena v naslednjih odstavkih tega člena in z drugimi predpisi, ki opredeljujejo varstvena območja 
in režime v njih.

(2) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varstva voda:
– vsi objekti morajo biti priključeni na javni kanalizacijski sistem ter dalje na čistilno napravo; v kolikor ni možna priključitev 

na javno kanalizacijsko omrežje, je obvezna priključitev na individualno čistilno napravo,
– pretočne greznice je potrebno zamenjati s priključitvijo objektov na vodotesno kanalizacijsko omrežje z zaključkom na 

centralni čistilni napravi ali mali čistilni napravi,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se na celotnem območju Občine Braslovče izvaja skladno s sprejetim 

Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Braslovče.
(3) Ukrepi glede varovanja kakovosti zraka so v OPN Braslovče naslednji:
– objekti ne smejo prekomerno onesnaževati zunanjega zraka z emisijami v zrak,
– v čim večji možni meri je potrebno izkoriščati možnosti pasivnega ogrevanja,
– za individualno ogrevanje je potrebno uporabljati pretežno obnovljive vire energije, ki naj ne bodo lesna biomasa,
– umestitev posameznih virov v območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in 

spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim (z namensko rabo IP (površine za industrijo), IG (gospodarske cone) ali IK 
(površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo)) mora biti usklajena z zahtevami splošne emisijske uredbe glede pridobitve okolje-
varstvenega dovoljenja – emisije (koncentracije in količine) onesnaževal v zrak,

– pri gradnji in obratovanju objektov je potrebno upoštevati pogoje predpisa o učinkoviti rabi energije v stavbah,
– za obstoječe javne objekte se pristopi k celoviti energetski sanaciji stavb skladno z nacionalnimi programi in predpisi za 

pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije,
– spodbuja se učinkovita raba energije,
– spodbuja se plinifikacija,
– dejavnosti, ki so pomemben vir emisij v zrak, se umešča v gospodarska in industrijska območja,
– za preprečevanje širjenja negativnih vplivov iz območij z namensko rabo IG (gospodarske cone), IK (površine z objekti za 

kmetijsko proizvodnjo) in IP (površine za industrijo) na območja z namensko rabo SS (stanovanjske površine) in BT (površine za 
turizem) se v vmesnih območjih gradi objekte z nestanovanjsko rabo ali uredi zelene pasove kot vmesne zasaditve, ozelenitve 
ipd., s katerimi se preprečuje širjenje negativnih vplivov proti območjem, namenjenim bivanju in počitku,

– varujejo se zelene površine na območju strnjenih naselij, ki so namenjene športu, oddihu in rekreaciji,
– naselja se med seboj povežejo s kolesarskimi potmi,
– spodbuja se uporaba avtobusnih ter druge oblike trajnostne mobilnosti (uporaba električnih avtomobilov, izgradnja električnih 

polnilnic, souporaba osebnih avtomobilov, skupno lastništvo osebnih avtomobilov ipd.),
– za nove in obstoječe objekte, ki predstavljajo vire vonjav (večje farme in hleve, bioplinarne ipd.) je obvezna uporaba tehno-

loških postopkov pri reji ter skladiščenju in prevozu gnoja in drugih virov vonjav, ki zmanjšajo izpuste smradu,
– pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je potrebno zagotoviti primerno oddaljenost, 

tako da je zunanji rob območja virov vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb 
za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 
500 m pri odprtem kompostiranju,

– za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s 
strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se umestijo na primerno oddaljenost od navedenih območij,

– pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje 
okolja z neprijetnimi vonjavami.

(4) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varstva pred hrupom:
– na podlagi uredbe, ki določa mejne vrednostih kazalcev hrupa v okolju, sodijo EUP v naslednje stopnje varstva pred hrupom 

v odvisnosti od namenske rabe v posamezni EUP:
I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred 

hrupom, razen površin na naslednjih območjih:
– na območju prometne infrastrukture,
– na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
– na območju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter
– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
II. stopnja varstva pred hrupom velja za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten 

noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanj: stanovanjske površine (EUP: BR02, BR03, BR04, BR05, BR06, BR08, BR09, GO01, GO02, GO02 

– GO02/01, GR01, GR02, GR02 – GR02/01, KA01, KA02, KA03, LD01, LD01 – LD01/01, LD01 – LD01/02, LD02, LD03, LD04, 
LD04 – LD04/01, LD04 – LD04/02, LD05, LE01, LE02, LE05, LL01, LL01 – LL01/01, LL01 – LL01/02, LL01 – LL01/03, LL01 – 
LL01/04, LL01 – LL01/05, LL01 – LL01/06, LL01 – LL01/07, MB01, MB02, MB03, MB05, MB05 – MB05/01, MB05 – MB05/02, 
MB05 – MB05/03, MB05 – MB05/04, MB05 – MB05/05, MB06, OR07, PŽ01, PŽ02, PŽ03, PŽ03 – PŽ03/01, PŽ03 – PŽ03/02, 
PŽ03 – PŽ03/03, PŽ03 – PŽ03/04, PŽ03 – PŽ03/05, PŽ06, PŽ07, RA01, RA02, RA03, RA04, RA05, RA06, RA10, SG04, SG05, 
SG06, ŠE01, ŠM02, ŠM07, ŠM08), stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš,

– na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
– na posebnem območju: površine za turizem (EUP: BJ01, GR06, GR09, KL01, LV01, MB04, PJ01, PŠ01, RA08, ŠM05, 

ŽO01, ŽO02);
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III. stopnja varstva pred hrupom velja za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten 
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:

– na območju stanovanj: površine podeželskega naselja,
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga območja centralnih dejavnosti,
– na posebnem območju: športni centri,
– na območju zelenih površin: za vse površine,
– na površinah razpršene poselitve,
– na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem;
IV. stopnja varstva pred hrupom velja na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z 

varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
– na posebnem območju: površine drugih območij,
– na območju prometne infrastrukture: vse površine,
– na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
– na območju energetske infrastrukture: vse površine,
– na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
– na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
– na območju voda: površine vodne infrastrukture,
– na območju mineralnih surovin: vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri 

opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– na območju za potrebe izvajanja nalog policije: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog policije in drugih 

varnostnih nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah, in
– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja 

nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za območja veljajo mejne ravni hrupa, kot jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
– na območja z II. stopnjo varstva pred hrupom iz predhodne alineje ni dovoljeno umeščati dejavnosti, ki bi lahko pomembno 

spremenile akustično okolje mirnega območja (poselitve),
– območja stopenj varstva pred hrupom (II., III., IV.) so praviloma določena po mejah namenski rab, razen v EUP Grajska vas: 

GR03 (za katero je stopnja določena v 76. členu), EUP Grajska vas: GR05 (za katero je stopnja določena v 77. členu),
– ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi,
– predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni 

hrupa,
– prepovedano je obratovanje virov hrupa, ki čezmerno obremenjujejo okolje, dokler niso sanirani, pri čemer imajo prednost 

aktivni ukrepi (na viru hrupa) pred pasivnimi ukrepi na objektih z varovanimi prostori,
– prepovedano je umeščanje novih stavb z varovanimi prostori v s hrupom prekomerno obremenjeno območje (npr. ob cestah, 

železnicah, območjih za gospodarske cone – namenska raba IG (gospodarske cone) ipd.),
– pri umeščanju novih območij, s povečano stopnjo varstva pred hrupom (namenska raba SS (stanovanjske površine) in 

BT (površine za turizem)) naj se upoštevajo priporočene mejne vrednosti hrupa svetovne zdravstvene organizacije Ldvn 55dBA, 
Lnoč 40 dBA,

– prepovedano je ustvarjanje novih konfliktnih območij z neposrednimi stiki podrobne namenske rabe za stanovanjske name-
ne in počitek (SS (stanovanjske površine), SB (stanovanjske površine za posebne namene) in SP (površine počitniških hiš)) ali BT 
(površine za turizem) ter površine namenjene zdravju kot posebnem območju znotraj območja C (območja centralnih dejavnosti), 
kjer velja II. stopnja varstva pred hrupom, z industrijskimi – gospodarskimi ali infrastrukturnimi območji (IP (površine za industrijo), 
IG (gospodarske cone)), kjer velja IV. stopnja varstva pred hrupom, saj takšna območja podrobnejših namenskih rab predstavljajo 
trajno konfliktno območje s stališča zdravja ljudi zaradi hrupa,

– potrebna je pridobitev dovoljenja za čezmerno obremenitev s hrupom za čas trajanja javnih shodov in prireditev, na osnovi 
strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom za čas trajanja prireditve.

(5) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede ravnanje z odpadki:
– za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se 

postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzeme,
– odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov,
– predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
– zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:

– funkcionalnim, estetskih, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem,
– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,
– vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega do odjemnega mesta je lahko max. 15 % v strmini oziroma max. 4 % v klančini,
– med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni,
– širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,
– kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščen za-

bojnik; enaka širina velja tudi za poglobljen robnik,
– tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,
– zbirno mesto se uredi tako, da se prepreči zdrs zabojnika

– če je zbirno mesto v objektu, mora biti urejeno na naslednji način:
– prostor mora imeti električno razsvetljavo,
– prostor naj bo ustrezno prezračevan,
– tla v prostoru naj bodo ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana …) in nagnjena proti kanalizacijskem jašku z rešetko in 

priključkom na javno kanalizacijsko omrežje,
– v prostoru ne smejo biti priključki za plin, plinski števci ipd.
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– v stanovanjskem naselju je potrebno predvideti utrjen prostor za postavitev zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov 
dimenzij min. 5 x 2 m,

– zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do zbiralnice 
ločenih frakcij; min. širina transportne poti naj bo 3 m,

– za ustrezno ravnanje z odpadki je treba na območju občine v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki, 
urediti zadostno število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca.

(6) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varstva tal:
– rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic oziroma 

okolice stavb,
– vnos hranilnih snovi v tla je omejen skladno s predpisi,
– evidentirati in sanirati je potrebno vsa nelegalna odlagališča odpadkov na območju občine s prioriteto na občutljivih območjih 

(vodovarstvena območja, ob vodotokih in podobno),
– prepovedano je nekontrolirano in neustrezno odlaganje viškov izkopanega materiala v tla.
(7) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varovanja gozdov:
– za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje zavoda, pristojnega za gozdove,
– v poselitvi in ostalih območjih v gozdu ali ob robu se morajo ohraniti ali po potrebi urediti novi dostopi do gozda za potrebe 

gospodarjenja z gozdovi (gozdne vlake, poti), ob naseljih tudi za rekreacijo,
– za potrebe tega odstavka se kot gozd štejejo zemljišča, ki imajo v OPN opredeljeno namensko rabo kot »gozdna zemljišča«, 

zemljišča, ki so v dejanski rabi opredeljena kot »gozd« ali zemljišča, ki so v naravi porasla z gozdom.
(8) V vseh EUP je v območju vodovarstvenih pasov gradnja omejena na naslednji način:
– pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati zakonodajo, ki obravnava vodovarstvene pasove in ukrepe za zavarovanje 

virov pitne vode,
– na vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati omejitve in pogoje gradnje skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati 

je potrebno že izdelane študije in strokovne podlage,
– za vse obstoječe objekte na vseh vodovarstvenih pasovih se izvede sanacija kanalizacije oziroma dograditev sistema 

odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda,
– na vodovarstvenih območjih je prepovedan vnos tistih snovi v tla, ki niso v skladu s predpisi.
(9) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varstva pred sevanjem:
– na podlagi uredbe v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v okolju sodijo EUP v naslednje stopnje varstva pred sevanjem v 

odvisnosti od namenske rabe oziroma dejavnosti v posamezni EUP:
– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem: območje turističnih 

objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževal-
nega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacij-
skih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim 
dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, 
namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju,

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč: 
območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali 
servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnji alineji določena kot I. območje,

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.
– v vplivna območja virov elektromagnetnega sevanja (s poudarkom na daljnovodih) ni dovoljeno umeščati dejavnosti, ki so 

varovane s I. stopnjo varstva pred sevanjem.
(10) Na podlagi uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju mora nov objekt ali naprava ali objekt 

ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir sevanja, za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati te pogoje:
– elektromagnetno polje, ki je posledica uporabe ali obratovanja vira, ne sme povzročati čezmerne obremenitve s sevanjem; 

obremenitev območja z EMS zaradi obratovanja vira sevanja ne sme presegati mejnih vrednosti iz 4. člena uredbe o EMS,
– kjer je obremenitev zaradi sevanja že čezmerna, morajo biti pri uporabi ali obratovanju obravnavanega vira zagotovljeni 

ukrepi varstva pred sevanjem, skladno s to uredbo; v takšna območja ni dovoljeno umeščati novih ali širiti obstoječih stavb z 
varovanimi prostori ali načrtovati namenske rabe prostora, za katero je z uredbo predvidena I. stopnja varstva pred sevanjem

– minimalni potrebni odmiki od obstoječih virov EMS, kamor zaradi varovanja zdravja ljudi ni dovoljeno umeščati objektov 
z varovanimi prostori in obratno – od obstoječih objektov z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati novih virov EMS, ki zaradi 
varovanja ljudi znašajo: za 400 kV od 42 do 46 m, za 220 kV od 18 do 24 m, za 110 kV od 11 do 14 m, in so odvisni od tipa dalj-
novoda oziroma drugega vira EMS.

(11) Za posege v koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov se upoštevajo tudi druga določila odloka, mdr. tudi določila 
47. člena.

(12) Drugi ukrepi glede varovanja zdravja ljudi so na območju OPN Braslovče so naslednji:
– večini prebivalstva se zagotovi ustrezna oskrba s kakovostno pitno vodo,
– zagotovi se varovanje tal in ohranjanje kmetijskih zemljišč za oskrbo prebivalstva z zdravo, kakovostno, lokalno pridelano 

hrano,
– za (javno) razsvetljavo se uporablja osvetljevanje s svetili, ki so nameščena skladno z uredbo, ki določa mejne vrednosti 

za osvetljenost in druge ukrepe glede varstva narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,
– pri (javni) razsvetljavi se upoštevajo ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin, kot jih določa uredba, ki določa 

ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje,
– pri (javni) razsvetljavi se upoštevajo omejitve osvetljevanja varovanih prostorov kot jih določa uredba, ki določa ukrepe za 

varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo,
– v Občini Braslovče se glede minimalnega potrebnega časa osončenja bivalnih prostorov uporablja nacionalni normativ 

najmanjše dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob zimskem solsticiju, 3 ure ob ekvinokcijih in 5 ur ob letnem 
(za kompenzacijo napake zaradi neravnega horizonta zadošča, da se računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek in 
konec sončnega obsevanja,

– za prebivalce se zagotavljajo možnosti za njihov zdrav življenjski slog (gibanje) in sicer z varovanjem zelenih površin, površin 
za šport in rekreacijo, otroških igrišč in javne dostopnosti do njih s peš ali kolesarskimi potmi.
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(13) Kazalci za spremljanje stanja okolja s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja so naslednji:
– število in delež individualnih kurišč in način ogrevanja le-teh ter delež obnovljivih virov energije,
– delež prebivalcev in obstoječih objektov, ki komunalno odpadno vodo odvaja na (ne)ustrezen način,
– delež prebivalcev in obstoječih objektov, ki se s pitno vodo oskrbuje preko javnega vodovoda,
– število in lokacije nelegalnih in saniranih nelegalnih odlagališč odpadkov,
– površina nepozidanih stavbnih zemljišč,
– kakovost pitne vode na vodnih virih,
– količino porabljene pitne vode glede na opredeljeno zmogljivost vodnega vira,
– površino namenske rabe prostora in število objektov z varovanimi prostori, izpostavljenih prekomernemu hrupu zaradi 

prometa in proizvodnih dejavnosti,
– povprečni letni dnevni promet na državnih in regionalnih cestah ter cestah z večjo obremenitvijo skozi naselja, kjer pretok 

presega milijon vozil letno,
– število in lokacije zavezancev za prve meritve hrupa, emisij v zrak in vode,
– število primerov konfliktnih območij, na katerih so presežene emisije hrupa na namenski rabi prostora SS (stanovanjske 

površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi), lociranih neposredno ob industrijskih conah, za katere 
niso urejene vmesne zasaditve in ozelenitve oziroma v vmesnem prostoru niso zgrajene stavbne nestanovanjske rabe,

– poraba električne energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin na prebivalca na leto,
– število stanovanjskih objektov v varovalnem pasu s I. stopnja varstva virov elektromagnetnega sevanja,
– število zbiralnic in zbirnih centov za ravnanje z odpadki na prebivalca,
– skupna površina zelenih površin na prebivalca,
– število dejavnosti, ki so vir neprijetnih vonjav (kompostarne, bioplinarne, večje farme.
(14) Spremljanje stanja se izvede vsakih 5 let, kazalci pa se v obliki poročila o spremljanju stanja OPN Braslovče posredujejo 

organu pristojnemu za izvajanje Celovite presoje vplivov na okolje. Obveščanje občanov glede stanja okolja, poročanje o izvede-
nih omilitvenih ukrepih in način sprejemanja pritožb prebivalcev zaradi vplivov iz okolja poteka skladno s področno zakonodajo.

3.4.13. Skupna določila glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

54. člen
(1) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varstva pred požari:
– zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti,
– zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– predvideti je potrebno hidrantno omrežje,
– 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.

(2) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varstva pred drugimi nesrečami:
– za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja ter za enostanovanjske stavbe in večje nezahtevne objekte po 

presoji investitorja glede na mikrolokacijo, je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje,
– pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganja v prostor na erozijsko ogroženih ali plazljivih območjih se po-

drobneje določijo v soglasju, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda, na podlagi podrobnejše geološke oziroma 
hidrogeološke analize oziroma elaborata,

– za ostale gradnje za katere po tem členu in po zakonu geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, je v primeru nastanka škode 
na objektu ali njegovi okolici v času gradnje ali kasneje, ki je posledica erozije ali drugih vplivov, ki bi jih bilo mogoče predvideti 
s predhodno geološko raziskavo tal, za kritje škode odgovoren investitor gradnje oziroma za kritje škode ni odgovorna občina,

– na območju, kjer je večja možnost pojava erozije in plazov, naj se pri gradnji objektov upošteva protierozijske ukrepe,
– pri projektiranju in gradnji objektov je treba upoštevati predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri čemer se 

uporablja karta projektnega pospeška tal.
(3) V vseh EUP je na erozijskih območjih prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa,
– odstopanja od tega odstavka so dopustna s soglasjem pristojnega organa, kot je to določeno tudi v (1) odstavku 115. člena 

tega odloka.
(4) V vseh EUP je na plazljivih območjih prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče in razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč,
– odstopanja od tega odstavka so dopustna s soglasjem pristojnega organa, kot je to določeno tudi v (1) odstavku 115. člena 

tega odloka.
(5) Na naslednjih erozijsko ogroženih in plazljivih območjih oziroma smiselno v njihovi neposredni okolici je potrebno upošte-

vati predvidene ukrepe iz izdelanih geološko-geomehanskih poročil iz 3. člena tega odloka, in sicer:
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– odsek ceste na grad Žovnek (koordinate E 5500595, N 5125704):
– brežine nad strugo potoka je potrebno očistiti drevja in panjev,
– strugo potoka, ki naj bo na novo dimenzionirana, je potrebno očistiti ter potrebi brežine zavarovati pred erozijo naraslih 

vod s kamnometom,
– po obnovitvi struge potoka je potrebno izvesti mestoma nov spodnji ustroj povoznih površin ter na daljšem odseku zgornji 

ustroj makadamskega cestišča
– jez Braslovškega jezera (koordinate E 5502824, N 5127847):

– na območju obstoječega erozijskega kanala je potrebno spustiti nivo vode v jezeru najmanj na koto dna odtočnega 
kanala,

– del nasipa v območju deformacij je potrebno v celoti odstraniti ter izvesti kvalitetni nov nasip,
– na novo je potrebno izvesti oblogo odvodnega kanala

– plaz za gospodarskim objektom Podvrh 96 (koordinate E 5501707, N 5128448):
– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod (s prečnimi plitvimi jarki) 

na vplivno območje plazu,
– v primeru, da se pojavijo aktivni izviri podtalnice, je potrebno le-to zajeti in speljati po neprepustnih ceveh do vznožja 

pobočja,
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v okviru tega pa urediti odvodnjavanje mete-

ornih in podtalnih vod s plazišča oziroma izvesti v osi plazu in okolici več kamenih drenažnih reber z odtokom zajetih vod v 
meteorni odvodnik
– plaz pod krajevno cesto Podvrh 74/a (koordinate: E 5501438, N 5126296):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod s cestišča na vplivno 
območje plazu,

– omejiti je potrebno promet (predvsem težji) po odseku ogroženem ceste,
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v okviru tega pa urediti odvodnjavanje me-

teornih in podtalnih vod v širši okolici ter na območju plazu – pod cesto – predvideti izgradnjo primerno dimenzioniranega 
podpornega objekta, kamene zložbe
– plaz nad vodnim zajetjem na kmetijskih površinah Dobrovlje 12 (koordinate: E 5499823, N 5128178):

– vse razpoke je potrebno zatesniti s priročno zemljino,
– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu,
– izvorne vode naj se kolikor je mogoče zajame ter spelje po neprepustnem vodotoku v zajetje ali vznožje pobočja

– plaz nad stanovanjskim objektom Podgorje pri Letušu 3 (koordinate: E 5501339, N 5129764):
– preprečiti je potrebno dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu,
– strugo potoka je potrebno preusmeriti na novo izdelano strugo južno od objektov,
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v okviru katerih je potrebno predvideti več 

zaporednih podpornih objektov ter urediti odvodnjavanje meteornih vod širšega zaledja
– plaz nad krajevno cesto Dobrovlje 32 (koordinate: E 5498787, N 5125627):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu,
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu in ceste je potreb-

no urediti odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod v širši okolici ter na območju plazu – nad cesto – predvideti izgradnjo 
primerno dimenzioniranega podpornega objekta, kamene zložbe
– plaz za gospodarskim objektom Podvrh 67 (koordinate: E 5500662, N 5126192):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod (s prečnimi plitvimi jarki) 
na vplivno območje plazu,

– v primeru, da se pojavijo aktivni izviri podtalnice, je potrebno le-to zajeti in speljati po neprepustnih ceveh do vznožja 
pobočja,

– zgornji del plazu naj se v primeru obilnih padavin prekrije s folijo
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je potrebno urediti 

odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod s plazišča oziroma izvesti v osi plazu in okolici več kamenih drenažnih reber z 
odtokom zajetih vod v meteorni odvodnik na vznožju pobočja
– plaz za gospodarskim objektom Letuš 30 (koordinate: E 5501905, N 5130173):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu,
– z izvedbo začasnih sider na srednjem in zgornjem delu plazu naj se prepreči morebitne zdrse zemljine,
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je predvidoma po-

trebno na območju izrivnega roba plazu predvideti izgradnjo primerno dimenzioniranega podpornega objekta, kamene zložbe
– plaz nad krajevno cesto pod lovsko kočo na Dobrovljah (koordinate: E 5499860, N 5125642):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu,
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je potrebno urediti 

odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod v širši okolici ter na območju plazu – nad cesto – predvideti izgradnjo primerno 
dimenzioniranega podpornega objekta, kamene zložbe
– plaz na krajevni cesti Dobrovlje 36/a (koordinate: E 5499626, N 5124841):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu in ceste je potrebno 

urediti odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod v širši okolici ter na območju plazu – nad in pod cesto – predvideti izgradnjo 
primerno dimenzioniranega podpornega objekta, kamene zložbe ali pilotne stene
– plaz za garažo Podvrh 36/a (koordinate: E 5500121, N 5125026):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu
– iz zaledja garaže je potrebno odstraniti zemljino ter preveriti statično stabilnost zaledne stene
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je potrebno urediti 

odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod v širši okolici ter na območju izrivnega roba plazu predvideti izgradnjo primerno 
dimenzioniranega podpornega objekta, kamene zložbe ali pilotne stene



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 14. 9. 2018 / Stran 9295 

– plaz pri objektu Podvrh 44 (koordinate: E 5500695, N 5124517):
– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih vod na plazišču in okolici ter dotoke meteornih vod (s prečnimi plitvimi jarki) 

na vplivno območje plazu,
– v primeru, da se pojavijo aktivni izviri podtalnice, je potrebno le-to zajeti in speljati po neprepustnih ceveh do vznožja 

pobočja,
– zemljino pod cesto – iz območja zajetja oziroma rezervoarja, je potrebno odstraniti
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je potrebno urediti 

odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod s plazišča oziroma izvesti v osi plazu in okolici več kamenih drenažnih reber (ali 
drenaž) z odtokom zajetih vod v jarek po makadamsko cesto (nov primerno dimenzioniran prepust)
– plaz pod veseličnim prostorom v Braslovčah (koordinate: E 5503289, N 5127443):

– preprečiti je potrebno zastajanje meteornih in izvirnih vod na plazišču in okolici
– aktivne izvire podtalnice je potrebno zajeti in speljati po neprepustnih ceveh do vznožja pobočja,
– teren nad plazom naj se v primeru padavin zaščiti s folijo
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je potrebno urediti 

odvodnjavanje meteornih in podtalnih vod s plazišča oziroma izvesti v osi plazu in okolici več kamenih drenažnih reber z 
odtokom zajetih vod v meteorni dovodnik
– plaz pod stanovanjskim objektom Podvrh 101 (koordinate: E 5501996, N 5128607):

– z zemljino je potrebno zatesniti vse odprte razpoke na plazišču
– vse dotoke meteornih in morebitnih drenažnih vod na vplivno območje plazu je potrebno speljati po neprepustnem 

vodotoku do vznožja pobočja
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav

– plaz za dvema stanovanjskima objektoma Podvrh 93 (koordinate: E 5502378, N 5127892):
– preprečiti je potrebno dotoke meteornih vod na vplivno območje plazu
– z zemljino je potrebno zatesniti vse odprte razpoke na plazišču
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav

– plaz nad krajevno cesto Podvrh 53 (koordinate: E 5500914, N 5124596):
– preprečiti je potrebno dotoke in zastajanje meteornih vod na območju plazu in okolici ter dotoke meteornih in podtalnih 

vod speljati izven vplivnega območja plazu
– območje je potrebno stabilizirati na podlagi podrobnih geoloških raziskav, v sklopu stabilizacije plazu je potrebno urediti 

odvodnjavanje meteornih vod v širši okolici ter na območju plazu predvideti izgradnjo primerno dimenzioniranega podpornega 
objekta, predvidoma nižjo kameno zložbo z ureditvijo odvodnjavanja zalednih vod
(6) Pri gradnji objektov se upošteva tudi občutljiva območja, obravnavana v sklopu območij s posebnimi zahtevami, ter ob-

čutljiva območja zaradi kopalnih voda, skladno z zakonodajo.
(7) V primeru, ko so ogrožene možnosti za normalno gospodarjenje z gozdovi, se pri transportu lesa na erozijskih območjih 

le-ta izvaja na način, ki je usklajen s pristojnimi nosilci.
(8) V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede gradnje na varstvenih in ogroženih območij:
– če nameravan poseg leži na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varstveno in ogroženo območje, je potrebno 

pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa vodno soglasje,
– za enostavne objekte in nezahtevne objekte ni potrebno pridobivati projektnih pogojev; potrebno je pridobiti le vodno so-

glasje,
– če nameravana gradnja leži na območju, ki se ureja z DPN ali OPPN, se ne glede na prvo in drugo alinejo te točke šteje, 

da so projektni pogoji že pridobljeni z dnem izdaje mnenj k DPN ali OPPN; v tem primeru je potrebno pridobiti le vodno soglasje,
– varstvena in ogrožena območja, v katerih je treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh 

območjih oziroma nepremičninah, so določena z zakonom, ki ureja upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

3.4.14. Skupna določila glede posegov na vodnem in priobalnem zemljišču

55. člen
(1) V OPN se natančneje prikazujejo območja vodnih zemljišč z ustrezno podrobnejšo namensko rabo oziroma se vse ostale 

vodne površine (za katere ni določena namenska raba kot površinske vode), kjer je voda trajno ali občasno prisotna, opredelijo 
po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje 
na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, 
ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda. Za vodno zemljišče (celinskih voda) se štejejo vsa zemljišča na območju občine, na 
katerih je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, 
ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, 
do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišje 
zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja 
in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. Priobalno zemljišče celinskih voda je zemljišče, ki neposredno meji 
na vodno zemljišče. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Vsi posegi v prostor morajo biti od meje 
vodnega zemljišča.

(2) Na območju občine je vodotok 1. reda Savinja, vsi ostali vodotoki sodijo med vodotoke 2. reda.
(3) Na vodnih zemljiščih in priobalnih zemljiščih ni dovoljeno posegati v prostor, razen za naslednje izjeme, ki jih določa 

zakonodaja:
– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem 

zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih 
kopališčih,

– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
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(4) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napra-
vah mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti in adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti 
objektov, če:

– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
– se z rekonstrukcijo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje,
– se izvede ob zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko 

povezanost habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoje in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(6) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
– odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov.
(7) Gradnja prometne infrastrukture se predvidi izven priobalnih zemljišč. Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture 

je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne 
posega na priobalno zemljišče, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, 
vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin in vodotokov.

(8) V vseh EUP je na priobalnih zemljiščih prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(9) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti vodno 

pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu s področno zakonodajo.
(10) Pri načrtovanju gradnje komunalnih čistilnih naprav je potrebno izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti 

konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. S predvidenim odvajanjem očiščenih 
odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču oziroma ne sme biti povečana po-
plavna ogroženost v vplivnem območju.

(11) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljišč naj zagotavlja varstvo naravnih 
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to 
potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev teh površin. Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih 
procesov na vodah in ob njih. Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in naj upošteva naravno dinamiko porečja ter naj 
se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavljanje narave rečne dinamike. Ob vodotokih naj se ohranja 
ali ponovno vzpostavi zveznost obrežne vegetacije. Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega 
stanja. V primerih regulacij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda naj se pretehta možnost sanacije z 
zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah ob vodotoku. Vzdolž vodnih brežin naj se za preprečevanje širitve alohtonih 
(invazivnih) vrst, npr.: pelionolistne ambrozije, robinje, rudbekije, japonskega dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega 
pajesna, kanadske zlate rozge, zagotovi izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču 
primerne avtohtone vegetacije. Morebitno širjenje invazivnih vrst na območju, kjer se izvajajo posegi, se prepreči z njihovim spro-
tnim odstranjevanjem.

(12) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi temeljne ukrepe s področja varstva, rabe in ekonomskih inštrumentov ter 
dopolnilne ukrepe za preprečitev poslabšanja / slabšanja stanja, za doseganje dobrega stanja / potenciala, za podnebne spre-
membe, ekonomske inštrumente in druge dopolnilne ukrepe za vodno telo podzemnih voda za: Spodnji del Savinje do Sotle (šifra 
VTPodV_1009), Savinjska kotlina (šifra VTPodV_1002) in Kamniško-Savinjske Alpe (šifra VTPodV_1006).

(13) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje, 
ki ga izda pristojni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

– poseg na vodnem in priobalnem zemljišču,
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb skladno z zakonom, ki ureja upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi 

zemljišči,
– poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih skladno z (8) odstavkom 54. člena tega odloka,
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda skladno s 47. členom tega odloka,
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
– hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride 

do vpliva na vodni režim.
(14) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih voda na način, da:
– ni predvidena kakršnakoli gradnja v min. 5 m radiu od objekta merske mreže,
– ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda,
– se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali drugače,
– bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje,
– je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.
(15) Škodljive učinke hudournikov je potrebno preprečevati že v gozdnem prostoru na manjših vodotokih.
(16) Za gradnjo ali obnovo objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe, na obali ali v vodi, je potrebo skladno z zakonom, 

ki ureja varnost plovbe po celinskih vodah, pridobiti soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo.

(17) Druge možne posege na vodna zemljišča določa razdelek 3.5.7. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev v 115. členu 
tega odloka.
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3.4.15. Skupna določila glede posegov na območjih poplavne ogroženosti

56. člen
(1) Po podatkih opozorilne karte poplav (vir: agencija, pristojna za okolje, v sklopu ministrstva, pristojnega za upravljanje z 

vodami) se v Občini Braslovče nahajajo poplavna območja in sicer na vzhodnem robu občine ob celotnem toku Savinje ter v jugo- 
zahodnem delu, med naselji Gomilsko, Grajska vas in Trnava.

(2) Pri načrtovanju na poplavno ogroženih območjih je potrebno upoštevati uredbo, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje 
dejavnosti in posege v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

(3) Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta 
poplav oziroma prikaz poplavnih dogodkov.

(4) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije, 
odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti 
in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(5) Ne glede na določbe 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.

(6) Strokovne podlage za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo za posamezna hidrografska območja v okviru 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ali v postopkih nadaljnjega projektiranja. Pri izdelavi strokovnih podlag se 
upoštevajo obstoječe študije, navedene v tekstualnem delu Prikaza stanja prostora oziroma v 3. členu tega odloka.

3.4.16. Skupna določila glede varovanja zdravja

57. člen
V vseh EUP veljajo naslednja skupna določila glede varovanja zdravja:
– iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini,
– objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja,
– objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal,
– za spremljanje stanja na področju varovanja zdravja ljudi se lahko uporabljajo kazalci, navedeni v (13) odstavku 53. člena.

3.4.17. Skupna določila glede varstva prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč

58. člen
(1) Na območju Občine Braslovče se nahajajo naslednja vojna grobišča, ki so razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal 

ob uveljavitvi odloka o OPN in je njegova obvezna priloga:
– Grobišča 7 borcev NOV in 10 talcev, številka grobišča: 621510011, velikost 15 m2 (krajevno pokopališče, parc. št. 688/2, 

k.o. Braslovče, Gauss-Kr. koord.: Y=5503860, X=5127200)
– Grobišče 10 talcev, ustreljenih 30. julija 1943 v Primožu pri Ljubnem, velikost 3 m2 (krajevno pokopališče, parc. št. 688/2, 

k.o. Braslovče, Gauss-Kr. koord.: Y=5503860, X=5127200)
(2) Na vojnih grobiščih iz prejšnjega odstavka je skladno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih prepovedano:
– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenilo krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom na 

vojnih grobiščih.
(3) Na območju Občine Braslovče v evidenci prikritih vojnih grobišč v RS ni evidentiran obstoj prikritih vojnih grobišč.

3.5. Posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev

3.5.1. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne EUP

Območje državnega prostorskega akta: DPA01 – DPA114

59. člen
(1) Posamezne EUP Območje državnega prostorskega akta: DPA01 – DPA114 se urejajo z najmanj enim od naslednjih 

prostorskih aktov:
1. Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša 

ob Savinji (Uradni list RS, št. 103/10-5300)
2. Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termo-

elektrarne Šoštanj v Šoštanju (Uradni list RS, št. 138/06-5980, 33/07-1761 – ZPNačrt)
3. Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem (Uradni list RS, št. 26/94-1124, 45/95-2207 – SP./dop., 

36/00-1692 – spr./dop. za AC bazo, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt)
4. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane (Uradni list RS, št. 41/10-2065)
5. Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug 

(Uradni list RS, št. 3/17).
(2) Posamezne EUP se urejajo z enim DPA, več DPA hkrati ali z enim od DPA iz prejšnjega odstavka ob hkratnem upošte-

vanju usmeritev za varovalne gozdove (VG) kot je navedeno v tabeli 5 (številka točke v tabeli se nanaša na DPA, ki je naveden 
pod posamezno številko od 1 do 5 v predhodnem odstavku tega člena; v primeru napake v tabeli velja, da se kot pravilni šteje 
uradno objavljeni podatek o DPA):

tabela 5
EUP velja DPA velja DPA velja DPA velja določba VG
DPA01 1. točka
DPA02 2. točka
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EUP velja DPA velja DPA velja DPA velja določba VG
DPA03 3. točka 5. točka
DPA04 4. točka
DPA05 1. točka 2. točka
DPA06 2. točka
DPA07 1. točka
DPA08 1. točka
DPA09 1. točka 108. člen
DPA10 1. točka
DPA11 1. točka 108. člen
DPA12 1. točka 108. člen
DPA13 1. točka 108. člen
DPA14 1. točka 108. člen
DPA15 1. točka 108. člen
DPA16 1. točka 108. člen
DPA17 1. točka 108. člen
DPA18 1. točka 4. točka
DPA19 1. točka
DPA20 1. točka 3. točka
DPA21 1. točka
DPA22 2. točka 4. točka
DPA23 2. točka
DPA24 3. točka 108. člen
DPA25 3. točka 4. točka
DPA26 3. točka
DPA27 3. točka 4. točka 5. točka
DPA28 3. točka 5. točka
DPA29 3. točka
DPA30 4. točka
DPA31 3. točka 4. točka
DPA32 3. točka
DPA33 4. točka
DPA34 4. točka
DPA35 4. točka 5. točka
DPA36 3. točka 4. točka
DPA37 4. točka
DPA38 4. točka
DPA39 1. točka
DPA40 1. točka
DPA41 3. točka
DPA42 1. točka 108. člen
DPA43 1. točka 108. člen
DPA44 5. točka
DPA45 5. točka 2. točka
DPA46 5. točka
DPA47 2. točka
DPA48 5. točka
DPA49 5. točka
DPA50 5. točka 108. člen
DPA51 5. točka 1. točka
DPA52 5. točka 1. točka 108. člen
DPA53 5. točka 1. točka 108. člen
DPA54 5. točka 1. točka
DPA55 5. točka 1. točka 108. člen
DPA56 5. točka 108. člen
DPA57 1. točka
DPA58 5. točka 1. točka
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EUP velja DPA velja DPA velja DPA velja določba VG
DPA59 1. točka
DPA60 1. točka
DPA61 5. točka
DPA62 5. točka 2. točka
DPA63 5. točka
DPA64 5. točka 2. točka
DPA65 5. točka
DPA66 5. točka 4. točka
DPA67 4. točka
DPA68 5. točka
DPA69 5. točka 4. točka
DPA70 4. točka
DPA71 5. točka
DPA72 5. točka 4. točka
DPA73 5. točka 3. točka 4. točka
DPA74 4. točka
DPA75 5. točka
DPA76 3. točka
DPA77 5. točka
DPA78 3. točka
DPA79 5. točka
DPA80 5. točka
DPA81 3. točka
DPA82 5. točka
DPA83 5. točka
DPA84 5. točka 1. točka
DPA85 5. točka 1. točka 3. točka
DPA86 5. točka 1. točka
DPA87 1. točka
DPA88 3. točka
DPA89 1. točka 3. točka
DPA90 5. točka
DPA91 3. točka
DPA92 5. točka
DPA93 5. točka 3. točka
DPA94 3. točka
DPA95 5. točka
DPA96 3. točka
DPA97 5. točka
DPA98 3. točka
DPA99 5. točka
DPA100 5. točka
DPA101 3. točka
DPA102 5. točka
DPA103 5. točka 4. točka
DPA104 5. točka
DPA105 5. točka
DPA106 5. točka
DPA107 5. točka
DPA108 5. točka 2. točka
DPA109 3. točka
DPA110 3. točka
DPA111 1. točka
DPA112 1. točka
DPA113 2. točka
DPA114 2. točka
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Braslovče: BR01

60. člen
(1) Del EUP Braslovče: BR01 se ureja z:
– BR01/01: OPPN PA2 – Braslovče (Irman) (Uradni list RS, št. 27/11)
– BR01/02 in BR01/03: OPPN PA2 – Braslovče Trg (Uradni list RS, št. 106/11)
– BR01/04: OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič) (Uradni list RS, št. 39/15).
(2) Za preostalo območje EUP Braslovče: BR01, za katero ne veljajo prostorski akti iz prejšnjega odstavka, je predvidena 

izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov OPPN se lahko zaradi spremenjenih zahtev izdela 
tudi za območja iz prejšnjega odstavka.

(3) Okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN so naslednje:
1. usmeritve glede namenske rabe
1.1. namenska raba
– območja centralnih dejavnosti / osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer je dopusten preplet trgovskih, oskrbnih, stori-

tvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje
– območja prometne infrastrukture / površine cest, kjer je dovoljena gradnja cest
2. usmeritve glede dopustne izrabe
2.1. predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 3,5
2.2. predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,9
3. usmeritve glede zahtev glede natečajev
3.1. obveznost natečaja
– ne
4. usmeritve glede prostorskih izvedbeni pogojev
4.1. predlagane pretežne vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
– 11 Stanovanjske stavbe
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– 125 Industrijske stavbe in skladišča
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
4.2. predlagane vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
4.3. predlagan odmik od mej sosednjih zemljišč in medsebojni odmiki objektov
– objekti se lahko postavijo na sam rob sosednjih zemljišč in sicer v skladu z že obstoječo zazidavo
– upoštevati je potrebno že obstoječe medsebojne odmike med objekti, ki jih je načeloma potrebno ohranjati, pri čemer se 

lahko objekti med seboj stikajo
4.4. predlagane regulacijske linije
– upošteva se že obstoječa gradbena linija na območju trga, ki poteka po samem robu fasad obstoječih objektov in katere 

se morajo objekti z enim robom fasade dotikati
4.5. predlagani tlorisni in višinski gabariti objektov
– pri novih gradnjah se smiselno upoštevajo gabariti obstoječih objektov
4.6. predlagani pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– v celoti je potrebno ohranjati obstoječo podobo trškega jedra, pri čemer je potrebno sanirati dvoriščne dele v zahodnem 

delu EUP
4.7. predlagane oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– potrebno je ohranjati vse obstoječe kvalitetne oblikovne poteze posameznih objektov in sicer v skladu s smernicami zavoda, 

pristojnega za varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine
4.8. predlagani podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– v centru EUP, ob trgu je potrebno ohranjati obstoječo tipologijo trške hiše z javnim parterjem ter stanovanjskimi ali ostalimi 

prostori v nadstropjih
– v preostalih delih EUP so možne prvenstveno samostojne hiše ali dvojčki, pri večstanovanjski gradnji naj prevladuje zgolj 

vila blok oziroma manjši blok
4.9. predlagani pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– v centru EUP, ob trgu je potrebno ohranjati obstoječ vzorec trške gradnje
– v preostalih delih EUP je potrebno ohranjati obstoječ vzorec prostostoječe strnjene gradnje
4.10. predlagani pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
4.11. predlagani pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– prvenstveno se parkiranje ureja na skupnih zunanjih parkirnih mestih
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
4.12. predlagani pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani oziroma izvedeni tako, da ne kazijo podobe trga
4.13. predlagano oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz 

fasade (struktura, vrsta materiala)
– potrebno je ohranjati vse obstoječe kvalitetne oblikovne poteze posameznih objektov in sicer v skladu s smernicami zavoda, 

pristojnega za varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine
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4.14. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 
zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov

– strehe morajo biti dvokapnice
4.15. predlagana min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– v centru EUP je potrebno ohranjati obstoječo podolgovato parcelno strukturo, ki je značilna za stara trška jedra
5. celostnega ohranjanja kulturne dediščine
– OPPN za EUP se pripravi z namenom celovite prenove trškega jedra Braslovč, ki je zavarovan kot kulturna dediščine 

(Braslovče – Trško jedro, EŠD 41)
– sestavni del OPPN za EUP je konservatorski načrt za prenovo, razen če zavod, pristojen za varstvo nepremične in z njo 

povezane premične kulturne dediščine, v postopku priprave OPPN ne določi drugače
– pri pripravi OPPN je potrebno še posebej upoštevati območja varstva kulturne dediščine oziroma naselbinsko dediščino
– EUP se nahaja znotraj območja naselbinske kulturne dediščine; za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in soglasje
6. ohranjanja narave:
– z namenom ohranjanja habitata zavarovanih vrst netopirjev v ugodnem stanju naj se pred morebitno obnovo Cerkve Mari-

jinega vnebovzetja in izvedbo posegov v okolici upošteva pogoje, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave, OE Celje; v 
mnenju se opredelijo način in čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na cerkvi ter v njeni neposredni okolici.

Braslovče: BR02, BR03 
Gomilsko: GO01 

Grajska vas: GR01 
Letuš: LE01, LE02, LE05 

Male Braslovče: MB01, MB02, MB03 
Parižlje: PŽ01, PŽ02, PŽ06 

Rakovlje: RA03, RA04, RA06, RA07, RA09 
Spodnje Gorče: SG04, SG05, SG06 

Šentrupert: ŠE01

61. člen
V EUP Braslovče: BR02, BR03, Gomilsko: GO01, Grajska vas: GR01, Letuš: LE01, LE02, LE05, Male Braslovče: MB01, 

MB02, MB03, Parižlje: PŽ01, PŽ02, PŽ06, Rakovlje: RA03, RA04, RA06, RA07, RA09, Spodnje Gorče: SG04, SG05, SG06, 
Šentrupert: ŠE01 veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji glede:

1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
1.1.1. v EUP Gomilsko: GO01, Letuš: LE01, LE02, LE05, Parižlje: PŽ01, PŽ02, PŽ06, Rakovlje: RA06, RA07, RA09:
– 11 Stanovanjske stavbe
1.1.2. v EUP Braslovče: BR02, BR03, Grajska vas: GR01, Male Braslovče: MB01, MB02, MB03, Rakovlje: RA03, RA04, 

Šentrupert: ŠE01:
– 111 Enostanovanjske stavbe
– 1121 Dvostanovanjske stavbe
1.1.3. v EUP Spodnje Gorče: SG04, SG05, SG06:
– 111 Enostanovanjske stavbe
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti
1.1.4. v vseh EUP, razen Spodnje Gorče: SG04, SG05, SG06:
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– 125 Industrijske stavbe in skladišča
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
1.2. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. tlorisni in višinski gabariti objektov
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti, in sicer podolžnih tlorisov stavb
2.2. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 1,2
2.3. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,6
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
3.1.1. v EUP Gomilsko: GO01
– z novimi posegi se ohranja zasnova gručastega, deloma središčnega obcestnega naselja
3.1.2. v EUP Grajska vas: GR01
– z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova naselja
3.1.3. v EUP Letuš: LE01, LE02:
– z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova naselja
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3.1.4. v EUP Male Braslovče: MB01:
– z novimi posegi se ohranja zasnova obcestnega naselja
3.1.5. v EUP Parižlje: PŽ01, PŽ02, PŽ06:
– z novimi posegi se ohranja zasnova gručastega naselja
3.1.6. v EUP Šentrupert: ŠE01:
– z novimi posegi se ohranja zasnova obcestnega naselja
3.1.7. v vseh EUP:
– načrtovanje skladno z regionalnimi značilnostmi, ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno 

s plastnicami), kjer gre za prepoznano kvaliteto; sleme je vzporedno z daljšo stranico
– za vse EUP je pomembna revitalizacija jedra; poleg strukturne revitalizacije ter prenove objektov je potrebno tem EUP vrniti 

nekdanjo mentalno veljavo
– potrebno se je posvetiti ambientalni sanaciji ter kvalitativni izboljšavi odprtih prostorov
– oblikuje se osrednji trg, ki bo jedru dal mentalno in urbano središče
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
– varujejo se vedute na spomenike, ki so zavarovani kot kulturna dediščina (npr. cerkev)
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– samostoječe stavbe in sicer pretežno samostojne hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, samostoječe nestanovanjske 

stavbe (samostojne stavbe, namenjene strežbi hrane in pijače, penzioni, gostišča, gasilski domovi) in podobno
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– z novimi posegi se nadaljuje morfologija trške zgoščene prostostoječe gradnje
– načrtovanje novih ureditev tako, da se ohrani morfologija umestitve posameznih objektov z večjim deležem zelenih površin
– novi posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med 

posameznimi objekti
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, 

ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
– parkirna mesta za posamezne objekte je možno zagotoviti tudi na skupnih parkirnih površinah
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani oziroma izvedeni tako, da ne kazijo podobe naselja
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico
– fasade stanovanjskih objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni 

odtenki zemeljskih barv
– zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe naj bodo dvokapnice z nakloni strešin od 30 do 45º
– napušči naj bodo minimalni, kritina pa pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati 

(rdeči) barvi, izjemoma v sivih odtenkih, kadar je taka barva kritine prevladujoča v okolici
– strehe nestanovanjskih stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji 

objekta in so skladne s prevladujočimi elementi v okolici objekta
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– min. 400 m²–max. 800 m² za enostanovanjske stavbe
– izjemoma so lahko parcele, namenjene gradnji enostanovanjskih stavb tudi večje, če se nahajajo znotraj grajenega območja 

kmetije
– za ostale objekte: velikosti parcel, namenjenih gradnji, naj se prilagajajo potrebam objektov
5. celostnega ohranjanja kulturne dediščine
5.1. v EUP Rakovlje: RA07:
– EUP se nahaja znotraj območja naselbinske kulturne dediščine in njegovega vplivnega območja; za vse posege je potrebno 

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
5.2. v EUP Grajska vas: GR01
– del EUP se nahaja znotraj območja naselbinske kulturne dediščine; za vse posege v tistem delu EUP, ki se nahaja znotraj 

zavarovanega območja, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
– morebitna novogradnja na parcelah št. 1098, 831/3, 921/1, k.o. Grajska vas je sprejemljiva z upoštevanjem obstoječega 

urbanizma ter v tradicionalnih gabaritih in arhitekturi
– gradnja na parceli 1098, k.o. Grajska vas naj spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto, locirana mora 

biti v skrajnem zahodnem robu navedene parcele, za posege na navedeni parceli je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje

5.3. v EUP Braslovče: BR02, Gomilsko: GO01, Grajska vas: GR01, Letuš: LE01, LE02, Male Braslovče: MB01, Parižlje: P01, 
PŽ02, Rakovlje: RA06, RA07, Šentrupert: ŠE01:

– za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
6. ohranjanja narave:
6.1. v EUP Letuš: LE02, Šentrupert: ŠE01, Grajska vas: GR01:
– z namenom ohranjanja habitata zavarovanih vrst netopirjev v ugodnem stanju naj se pred morebitno obnovo cerkev 

Sv. Janeza Krstnika (EUP Letuš: LE02), Sv. Ruperta (EUP Šentrupert: ŠE01), Sv. Krištofa (EUP Grajska vas: GR01) in izvedbo 
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posegov v okolici upošteva pogoje, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave, OE Celje; v mnenju se opredelijo način in 
čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na cerkvi ter v njeni neposredni okolici

7. ohranjanja kvalitet naselja
7.1. v EUP Letuš: LE02
– na parceli št. 469/227, k.o. Letuš je možna le nadomestna gradnja oziroma rekonstrukcija legalno zgrajene stavbe, kot 

izhaja iz določb 42. in 43. člena tega odloka
8. zagotavljanja poplavne varnosti
8.1. v EUP Šentrupert: ŠE01:
– na naslednjih parc. št., vse k.o. Orla vas, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, 

predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti 
ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 444/6, 458/1, 458/2, 458/6, *178. V primeru, da se v postopku 
ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni 
poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Rakovlje: RA10

62. člen
Celotna EUP Rakovlje: RA10 se ureja z:
– Odlok o OPPN za del območja PA10-Rakovlje vzhod (Strnad) (Uradni list RS, št. 60/16).

Braslovče: BR04, BR05

63. člen
(1) Za celotni EUP Braslovče: BR04, BR05 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN).
(2) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila 61. člena in 52. člena ter prostorske izvedbene 

pogoje, ki se nanašajo na ohranjanje vodnega in obvodnega prostora vodotoka Radigaj, ki ima status naravne vrednote, kot so 
določeni v 5.1 odstavku 70. člena.

Braslovče: BR06

64. člen
Celotna EUP Braslovče: BR06 se ureja z:
– OPPN PA11 – Braslovče (Spolenak) (Uradni list RS, št. 31/10).

Braslovče: BR09

65. člen
Celotna EUP Braslovče: BR09 se ureja z:
– Odlok o OPPN za del območja PA11 – Braslovče (Brinovšek) (Uradni list RS, št. 8/16).

Braslovče: BR07 
Grajska vas: GR08 

Letuš: LE13 
Spodnje Gorče: SG07 

Šentrupert: ŠE07

66. člen
V EUP Braslovče: BR07, Grajska vas: GR08, Letuš: LE13, Spodnje Gorče: SG07 in Šentrupert: ŠE07 veljajo naslednji pro-

storski izvedbeni pogoji glede:
1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
1.1.1. v EUP Braslovče: BR07
– 121 Gostinske stavbe
1.1.2. v EUP Grajska vas: GR08, Letuš: LE13 in Spodnje Gorče: SG07
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– 125 Industrijske stavbe in skladišča
– možni so samo posegi za razvoj obstoječe dejavnosti v posamezni EUP
1.1.3. v EUP Šentrupert: ŠE07
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 125 Industrijske stavbe in skladišča
– možni so samo posegi za razvoj obstoječe dejavnosti, in sicer: proizvodne in storitvene dejavnosti na področju proizvodnje 

aparatov in drugih polizdelkov ter prodaje tovornih in gradbenih vozil, ureditev utrjenih površin za odprt skladiščni prostor, objekt 
za pokrite skladiščne prostore in manipulativne površine za opravljanje dejavnosti,

– možni so samo tisti posegi in dejavnosti, pri katerih ob morebitnih poplavah ne obstaja možnost onesnaženja večjega 
obsega

– možni so samo tisti posegi in dejavnosti, ki ob morebitnih poplavah niso okolju škodljive
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1.1.4. v vseh EUP:
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
1.2. ne glede na določila točke 1.1. tega člena, je na mestu obstoječih stanovanjskih stavb in v celotni EUP Grajska vas: 

GR08 dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja novih objektov, in sicer:
– 111 Enostanovanjske stavbe
– 1121 Dvostanovanjske stavbe
1.3. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. tlorisni in višinski gabariti objektov
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,00 m ali 

max. K+P+M, pri čemer je lahko klet delno vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– višina max. do 12 m
– izjema so obstoječi objekti, ki so večjih dimenzij od navedenih v predhodnih alinejah – ti se lahko obnavljajo in rekonstruirajo, 

pri čemer se ne sme preseči faktorjev izrabe parcele, namenjen gradnji
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb
2.2. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 2,4
2.3. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,8
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– območje naj bo ozelenjeno
– ozelenitve so potrebne tudi na zunanjih mejah območja kot vizualna sanacija objektov
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
– obvezne so zasaditve na zunanjih robovih vseh EUP
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– tipologija objektov naj sledi funkciji objekta in naj ji bo podrejena
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– območje je morfološkega značaja gospodarske cone
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, 

ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– objekti naj bodo oblikovani sodobno ter v duhu svoje funkcije
– za fasade ni dovoljeno uporabljati živih barv
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– na strehah (predvsem večjih objektov) je možno postaviti sončne module oziroma fotovoltaične sisteme
– strehe se prilagajajo funkciji objekta, možne so tudi ravne strehe in strehe nižjih naklonov (max. naklon simetrične dvoka-

pnice je do 45º)
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– velikosti parcel, namenjenih gradnji, naj se prilagajajo potrebam objektov
5. varstva pred hrupom
5.1. v vseh EUP
– na zunanjih robovih EUP so obvezne zasaditve, tudi kot vizualna sanacija EUP
5.2. v EUP Letuš: LE13:
– na zunanjem, predvsem na zahodnem in južnem robu EUP je potrebno postaviti tako protihrupno zaščito, da v sosednji EUP 

Letuš: LE02 zaradi hrupa ne bodo presežene največje dovoljene vrednosti, ki veljajo v EUP Letuš: LE02 skladno s (4) odstavkom 
53. člena tega odloka.

5.3. v EUP Spodnje Gorče: SG07:
– na zunanjem, predvsem na zahodnem in severnem robu EUP je potrebno postaviti tako protihrupno zaščito, da v sosednji 

EUP Spodnje Gorče: SG01 zaradi hrupa ne bodo presežene največje dovoljene vrednosti, ki veljajo v EUP Spodnje Gorče: SG01 
skladno s (4) odstavkom 53. člena tega odloka.

5.4. v EUP Šentrupert: ŠE07:
– na zunanjem, predvsem na zahodnem in severnem robu EUP je potrebno postaviti tako protihrupno zaščito, da v sosednji 

EUP Šentrupert: ŠE01 zaradi hrupa ne bodo presežene največje dovoljene vrednosti, ki veljajo v EUP Šentrupert: ŠE01 skladno 
s (4) odstavkom 53. člena tega odloka.

6. zagotavljanja poplavne varnosti
6.1. v EUP Šentrupert: ŠE07:
– v EUP je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostor-

skim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti ter skladno 
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s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z 
državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali 
ogroženosti, posegi niso dopustni.

Braslovče – pokopališče: BP01 
Orla vas: OR08 

Šentrupert: ŠE03

67. člen
(1) V EUP Braslovče – pokopališče: BP01, Orla vas: OR08, Šentrupert: ŠE03 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, od-

stranitev ter gradnja novih objektov – parkirišča, in sicer:
– 2 Gradbeni inženirski objekti
– gradnja 1 Stavb kot zahtevnih in manj zahtevnih objektov ni dopustna.
(2) Dopustna je postavitev tistih nezahtevnih in enostavnih objektov iz tabele 3, ki služijo za potrebe parkirišč.
(3) Na zunanjih robovih EUP, predvsem na zahodu EUP Šentrupert: ŠE03 in Orla vas: OR08, so obvezne zasaditve kot 

vizualna sanacija območja. Prav tako naj se ozeleni območje parkirišč v celotnih EUP.
(4) Na zunanjem, predvsem na zahodnem in severnem robu EUP Šentrupert: ŠE03 je potrebno postaviti tako protihrupno 

zaščito, da v bližnji EUP Šentrupert: ŠE01 zaradi hrupa ne bodo presežene največje dovoljene vrednosti, ki veljajo v EUP Šentru-
pert: ŠE01 skladno s (4) odstavkom 53. člena tega odloka.

(5) V EUP Šentrupert: ŠE03 in na njenih robovih nasipavanje terena ni dopustno.

Braslovče – pokopališče: BP02 
Gomilsko: GO03

68. člen
(1) V EUP Braslovče – pokopališče: BP02, Gomilsko: GO03 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja 

novih objektov za potrebe pokopališča, in sicer:
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– 2 Gradbeni inženirski objekti, med njimi predvsem 24204 Pokopališča ter javne prometne površine, vključno s površinami 

za mirujoči promet za potrebe pokopališča in naselja in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo.
(2) Dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3.
(3) Oblikovanje in velikost novih objektov naj se prilagaja njihovi funkciji pokopaliških stavb. Površine za mirujoči promet 

(parkirišča) naj se ozeleni, predvsem na zunanji strani EUP kot vizualno sanacijo.
(4) Dopustne so zasaditve na zunanjih območjih EUP.
(5) Za vse posege v tistem delu EUP Gomilsko: GO03, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovar-

stvene pogoje in soglasje.

Gomilsko: GO04, GO05

69. člen
Celotna EUP Gomilsko: GO04, GO05 se ureja z:
– OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec (Uradni 

list RS, št. 31/16).

Braslovško jezero: BJ01 
Klavarjevo: KL01 
Lovski dom: LV01 

Male Braslovče: MB04 
Pšake: PŠ01 

Rakovlje: RA08

70. člen
V EUP Braslovško jezero: BJ01, Klavarjevo: KL01, Lovski dom: LV01, Male Braslovče: MB04, Pšake: PŠ01, Rakovlje: RA08 

veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji glede:
1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
1.1.1. v EUP Male Braslovče: MB04
– 121 Gostinske stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 1251 Industrijske stavbe, vendar samo v povezavi z osnovno dejavnostjo ribogojništva
1.1.2. v vseh EUP:
– 121 Gostinske stavbe
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
1.2. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3 in sicer tistih, ki so v EUP Male Braslovče: MB04 potrebni za ribogojništvo oziroma v vseh EUP za 

dodatno gostinsko in turistično ponudbo
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. tlorisni in višinski gabariti objektov
– tlorisna površina max. 500 m2

– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
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– višina max. do 10 m
– obvezno je ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb
– izjema so obstoječi objekti, ki so večjih dimenzij od navedenih v predhodnih alinejah – ti se lahko obnavljajo in rekonstruirajo, 

pri čemer se ne sme preseči faktorjev izrabe parcele, namenjen gradnji
2.2. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 1,2
2.3. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,6
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– načrtovanje objektov skladno z regionalnimi značilnostmi; ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. 

vzporedno s prometnico oziroma plastnicami); sleme je vzporedno z daljšo stranico
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov se ohranijo drevesa in drugo rastje
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– samostoječe stavbe in sicer pretežno samostoječe nestanovanjske stavbe (samostojne stavbe, namenjene strežbi hrane 

in pijače, penzioni, gostišča) in nestanovanjske kmetijske stavbe (rastlinjaki, hlevi, staje, silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, 
skednji, sušilnice sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije) in podobno

– kamp, šotorišče, počivališče za avtodome in podobno
– izrecno je prepovedana gradnja stanovanjskih stavb in počitniških hišic v celotnih EUP
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– z novimi posegi se oblikuje enotno turistično območje
– z novimi posegi se ohranja morfologija pozidave posameznih individualnih prostostoječih stavb s pomožnimi nestanovanj-

skimi stavbami
– vsi posegi se v EUP Male Braslovče: MB04 načrtujejo skladno s celovito ureditvijo ribogojništva z dodatno turistično po-

nudbo, v vseh EUP pa skladno s celovito skupno ureditvijo območja EUP
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, 

ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana, v skladu z arhitekturnim oblikovanjem celotnega turističnega območja
– oziroma ribogojništva (EUP Male Braslovče: MB04) z dodatno turistično ponudbo
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
– parkirna mesta za EUP je potrebno zagotoviti na skupnih parkirnih površinah
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani oziroma izvedeni tako, da ne kazijo podobe EUP
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico
– vse fasade naj bodo bele ali v pastelnih barvah, živih barv ni dovoljeno uporabljati, priporočajo se pastelni odtenki zemelj-

skih barv
– zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe naj bodo dvokapnice z nakloni strešin od 30 do 45º
– napušči naj bodo minimalni, kritina pa pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati 

(rdeči) barvi
– strehe stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji objekta in so skladne 

s prevladujočimi elementi v okolici objekta
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– površina parcele, namenjene gradnji se prilagaja funkciji objektov gostinstva oziroma ribogojništva (EUP Male Braslovče: 

MB04) z dodatno turistično ponudbo
5. ohranjanja narave
5.1. v EUP Klavarjevo: KL01:
– gradnja novih objektov in ureditve okolice objektov naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežin vodotoka oziroma 

meje naravne vrednote
– regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdol-

žnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmentacijo habitata, naj se ne izvaja
– v primeru nujnosti utrjevanja brežin zaradi bočne erozije, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, leseni piloti)
– krčitev vlagoljubne obvodne vegetacije naj se ne izvaja, iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmičevje, 

oziroma le v primeru močno oviranega pretoka, vendar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje in korenine)
– vzdolž desne brežine, 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
– posamična drevesa naj se ohranja
– propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst
– sadnja alohtonih vrst grmovnic ali dreves naj se ne izvaja
– pri izvajanju gradbenih del naj se večja drevesa fizično zaščiti pred poškodbami
– območja naj se ne ograjuje
– odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja
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– morfologija brežine in dna struge vodotoka se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
– ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode
– objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka naj se ne gradi, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa naj se gradijo tako, da 

se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi povezava s celotnim tokom
– za ureditve zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja; pri zasaditvi naj se upošteva naravni 

izgled in ne linijska parkovna zasaditev
– ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik
– pohodne oziroma vozne površine naj bodo izdelane iz naravnih materialov pesek, sekanci, les ipd.)
– odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali v kanalizacijski sistem
– osvetljena naj bo le okolica objektov; osvetljevanje naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba pro-

storsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno omejena
– na območju z namensko rabo kmetijska zemljišča (območje krčitve gozdov) je potrebno upoštevati tudi naslednje usmeritve:

– po krčitvi gozda naj se 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

5.2. v EUP Braslovško jezero: BJ01:
– pri posegih v prostor se smiselno upoštevajo določbe predhodne 5.1 točke, ki se nanašajo na varovanje vodnih in obvodnih 

površin
– vsi objekti se morajo odmikati 5 m od vodnega zemljišča
– odpadnih voda se ne sme ponikati ali speljati v vodotok.

Dobrovlje – razpršena poselitev: DO01 – DO48

71. člen
V EUP Dobrovlje – razpršena poselitev: DO01 – DO48 veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji glede:
1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
– 111 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 121 Gostinske stavbe
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 1242 Garažne stavbe
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, pri čemer mora gradnja teh vrst stavb upoštevati zakonsko določene stopnje varstva 

pred hrupom, emisijami in podobno
– 1265 Stavbe za šport
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP,
1.2. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. prostornina objektov
– max. 1.500 m3 za stanovanjske stavbe
– max. 3.000 m3 za nestanovanjske stavbe
2.2. tlorisni in višinski gabariti objektov
– tlorisna površina max. 300 m2 za stanovanjske stavbe
– tlorisna površina max. 500 m2 za nestanovanjske stavbe
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– višina max. do 10 m
– pri gradnji v hribu je lahko višina max. 12 m, pri čemer je obvezna usmerjenost slemena vzporedno s plastnicami
– obvezno je ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb
2.3. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 0,4
2.4. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,2
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– načrtovanje skladno z regionalnimi značilnostmi; ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno 

s prometnico oziroma plastnicami); sleme je vzporedno z daljšo stranico
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
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3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– samostoječe stavbe in sicer pretežno samostoječe hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, samostoječe nestano-

vanjske stavbe (samostojne stavbe, namenjene strežbi hrane in pijače, penzioni, gostišča, gasilski domovi), med njimi predvsem 
nestanovanjske kmetijske stavbe (rastlinjaki, pokrite drevesnice, hlevi, svinjaki, staje, silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, 
kozolci, koruznjaki, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih 
strojev, orodja in mehanizacije ipd.) in podobno

– izrecno je prepovedana gradnja počitniških hišic
– ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov (blokov, stolpnic in podobno)
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– z novimi posegi se ohranja avtohtona oblika razpršene poselitve – kmetijskih gospodarstev v celkih
– z novimi posegi se ohranja morfologija pozidave posameznih v gruče razporejenih individualnih prostostoječih stanovanjskih 

stavb s pomožnimi nestanovanjskimi stavbami
– objekti naj se postavljajo na kompleks zemljišč enega lastnika v t.i. celku (objekte naj obdaja kultivirano zemljišče), pretežno 

ob komunikacijo in ob rob travniških površin
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, 

ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani
– kablovodi se izvedejo podzemno; njihovo umeščanje v prostor naj se izvede na način, da ob izkopu jarka ne bo prišlo do 

poškodovanja koreninskega sistema
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico
– vse fasade naj bodo bele ali v pastelnih barvah, živih barv ni dovoljeno uporabljati, priporočajo se pastelni odtenki zemelj-

skih barv
– zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti
– priporočeno je, da so okenske odprtine stanovanjskih stavb pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, strme, nakloni strešin od 35 do 45º, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je 

možno s frčadami ali s strešnimi okni, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni
– strešna okna so prepovedana na vidno izpostavljeni strani strehe, dovoljena so zgolj na vidno neizpostavljeni, dvoriščni 

strani strehe
– kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi
– strehe nestanovanjskih stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji 

objekta
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– min. 500 m² za stanovanjske stavbe
– max. 2.000 m² za nestanovanjske stavbe
5. celostnega ohranjanja kulturne dediščine
5.1. EUP Dobrovlje – razpršena poselitev: DO37
– morebitna gradnja naj spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto ter zadosten odmik od kozolca ter kašče; 

za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
5.2. EUP Dobrovlje – razpršena poselitev: DO07, DO24, DO27, DO35, DO36, DO37, DO39
– za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in so-

glasje.

Glinje: GL01 
Kamenče: KA01, KA02, KA03 

Orla vas: OR01-OR07, OR09-OR12 
Podgorje pri Letušu: PD01 

Poljče: PO01-PO07 
Preserje: PR01-PR07 

Spodnje Gorče: SG01, SG02, SG03 
Šmatevž: ŠM01, ŠM08, ŠM09 

Topovlje: TO01 
Trnava: TR01, TR02, TR03 

Vrtoglav: VR01, VR02, VR03, VR05 
Zakl: ZA01, ZA02 

Zgornje Gorče: ZG01

72. člen
V EUP Glinje: 01, Kamenče: KA01, KA02, KA03, Orla vas: OR01-OR07, OR09-OR12, Podgorje pri Letušu: PD01, Poljče: 

PO01-PO07, Preserje: PR01-PR07, Spodnje Gorče: SG01, SG02, SG03, Šmatevž: ŠM01, ŠM08, ŠM09, Topovlje: TO01, Trnava: 
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TR01, TR02, TR03, Vrtoglav: VR01, VR02, VR03, VR05, Zakl: ZA01, ZA02, Zgornje Gorče: ZG01 veljajo naslednji prostorski 
izvedbeni pogoji glede:

1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
– 111 Enostanovanjske stavbe, razen v delu EUP Zakl: ZA02 in Orla vas: OR01 (gl. točko 5.2 tega člena)
– 11210 Dvostanovanjske stavbe, razen v delu EUP Zakl: ZA02 in Orla vas: OR01 (gl. točko 5.2 tega člena)
– 121 Gostinske stavbe
– 122 Poslovne in upravne stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 1242 Garažne stavbe
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, pri čemer mora gradnja teh vrst stavb upoštevati zakonsko določene stopnje varstva 

pred hrupom, emisijami in podobno
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
1.2. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. tlorisni in višinski gabariti objektov
– tlorisna površina max. 200 m2 za stanovanjske stavbe
– tlorisna površina max. 300 m2 za nestanovanjske stavbe
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m in je v 

celoti skrit pod napuščem
– obvezno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb
– novogradnje se morajo v gabaritih in tlorisih podrediti tradicionalnim vaškim hišam in gospodarskim poslopjem, nova arhi-

tektura ne sme negativno vplivati na kvaliteto obravnavanega prostora
2.2. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 0,8
2.3. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,4
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
3.1.1. v EUP Glinje: GL01:
– z novimi posegi se ohranja gručasta zasnova vasi
3.1.2. v EUP Kamenče: KA01:
– z novimi posegi se v zahodnem delu EUP ohranja zasnova razpotegnjene, obcestne vasi, v vzhodnem delu se oblikuje 

jedro naselja
3.1.3. v EUP Orla vas: OR01-OR07
– z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova
3.1.4. v EUP Podgorje pri Letušu: PD01:
– z novimi posegi se ohranja zasnova razpotegnjene vasi
3.1.5. v EUP Poljče: PO01-PO07:
– z novimi posegi se gosti zazidava v naselju tako, da sledi vzorcu obcestne vasi; pri tem se ohranja vmesni zeleni pas med 

zahodnim in vzhodnim delom naselja (na parcelah št. 954/1, 803/1 in 803/2, k.o. Spodnje Gorče
3.1.6. v EUP Preserje: PR01, PR02, PR06:
– z novimi posegi se ohranja zasnova obcestnega zaselka
3.1.7. v EUP Spodnje Gorče: SG01:
– z novimi posegi se ohranja gručasta zasnova vasi
3.1.8. v EUP Šmatevž: ŠM01:
– z novimi posegi se vzpostavi zasnova gručastega naselja
3.1.9. v EUP Topovlje: TO01:
– z novimi posegi se ohranja zasnova razpotegnjene vasi
3.1.10. v EUP Trnava: TR01, TR02, TR03:
– z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova
3.1.11. v EUP Vrtoglav: VR01, VR02, VR03:
– z novimi posegi se ohranja zasnova obcestnega slemenskega zaselka, umerjenost slemen pretežno vzporedno s cesto, 

izjemoma (večji, gospodarski objekti) pravokotno nanjo
3.1.12. v EUP Zakl: ZA01, ZA02
– z novimi posegi se ohranja obcestna zasnova, s pretežno usmerjenostjo slemen pravokotno na prometnico
3.1.13. v EUP Zgornje Gorče: ZG01
– z novimi posegi se v jedru ohranja gručasta zasnova, umerjenost slemen pretežno pravokotno na prometnico
3.1.14. v vseh EUP:
– celotno vas je potrebno ohraniti in obnoviti v prvotni tradicionalni podobi
– vaško jedo mora ohraniti historično funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke značilnosti gradnje
– pri prenovi se morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti
– poleg stavb se ohranjajo tudi drugi členi naselja, kot so sadovnjaki, vrtovi, drevoredi pomembnejša drevesa, vse oblike in 

vrste tradicionalnih itd. ograj, kamniti opori zidovi
– načrtovanje skladno z regionalnimi značilnostmi, ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno 

s plastnicami), kjer gre za prepoznano kvaliteto; sleme je vzporedno z daljšo stranico
– novogradnje se morajo v oblikovanju arhitekture podrediti tradicionalnim vaškim hišam in gospodarskim poslopjem, hkrati 

pa je možna uporaba sodobnih elementov in materialov, nova arhitektura ne sme negativno vplivati na kvaliteto obravnavanega 
prostora
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– vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, morebitni objekti pa naj spoštujejo urbani-
stično-zazidalno kontinuiteto območja

3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– samostoječe stavbe, in sicer pretežno samostojne hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, samostoječe nestano-

vanjske stavbe (samostojne stavbe, namenjene strežbi hrane in pijače, penzioni, gostišča, gasilski domovi), med njimi predvsem 
nestanovanjske kmetijske stavbe (rastlinjaki, pokrite drevesnice, hlevi, svinjaki, staje, silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, 
kozolci, koruznjaki, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih 
strojev, orodja in mehanizacije ipd.) in podobno

– gradnja večstanovanjskih objektov (blokov in podobno) ni dopustna
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– z novimi posegi se vzpostavlja ali nadaljuje morfologija obstoječe pozidave posameznih individualnih prostostoječih stano-

vanjskih stavb s pomožnimi nestanovanjskimi stavbami
– novi posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med 

posameznimi objekti
– v vseh EUP se oblikujejo skupne javne površine naselja z enotno oblikovano urbano opremo, označbami, informativnimi 

tablami, prostori za druženje ipd.
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, 

ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico
– fasade stanovanjskih objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni 

odtenki zemeljskih barv, živih barv ni dovoljeno uporabljati
– zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo
– zaželena je uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri
– zaželeno je, da so okenske in vratne odprtine stanovanjskih stavb pokončne, pravokotne in simetrično razporejene
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, strme, nakloni strešin od 30 do 45º, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je 

možno s frčadami ali s strešnimi okni
– kritina naj bo pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi, izjemoma je 

možna barva kritine v sivih odtenkih
– strehe nestanovanjskih stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji 

objekta
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– min. 400 m²–max. 1.000 m² za stanovanjske stavbe
– max. 2.000 m² za nestanovanjske stavbe
5. varstva pred hrupom
5.1. v EUP Orla vas: OR01, OR11:
– pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite v jugo-vzhodnem delu EUP zaradi bližine avtoceste je potrebno upoštevati 

obremenitve s hrupom v dolgoročnem obdobju 20 let,
– ustrezna zvočna zaščita novega objekta mora biti izkazana v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah (v skladu s Pravil-

nikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, Uradni list RS, št. 10/12), iz katerega mora biti razvidno tudi, da je s predvidenim stavb-
nim pohištvom (okna, balkonska vrata, rolete ipd.) zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa v varovanih prostorih objekta ne bodo 
presežene,

– izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov je obveznost investitorjev teh objektov
5.2. v EUP Zakl: ZA02 in Orla vas: OR01:
– v delu EUP Zakl: ZA02 na stavbnih zemljiščih na parcelah št. 440, 441/1, 441/2, 441/3, 442, k.o. Trnava glede na obre-

menitve s hrupom gradnja novih stanovanjskih objektov ni dopustna; dopustna je gradnja gospodarskih in drugih objektov, ki za 
hrup niso občutljivi

– v delu EUP Orla vas: OR01 na stavbnih zemljiščih na parcelah št. 177 – del, zahodni del 178/3, 179 – del, k.o. Orla vas 
glede na obremenitve s hrupom gradnja novih stanovanjskih objektov ni dopustna; dopustna je gradnja gospodarskih in drugih 
objektov, ki za hrup niso občutljivi

6. celostnega ohranjanja kulturne dediščine
6.1. v EUP Zgornje Gorče: ZG01:
– ker je na parceli št. 546/2, 546/1 (del), k.o. Male Braslovče za kulturno dediščino potrebno ohranjati prostorski kontekst in 

vlogo v širšem prostoru, naj se pri morebitni novogradnji zagotovi zadosten umik
– morebitna gradnja v območju gručastih domačij in bližini varovanih gospodarskih objektov na robu vasi naj spoštuje urba-

nistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto ter zadosten odmik od varovanih objektov; za vse posege v tistem delu EUP, kjer se 
nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
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6.2. v EUP Orla vas: OR01:
– izjemoma so dovoljeni posegi v robne dele arheoloških najdišč, če ni možno najti drugih rešitev oziroma če se za zemljišče 

na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da ga je mogoče sprostiti za gradnjo
– gradnja na parcelah št. 177 – del, 178/1, 178/3, 179 – del, k.o. Orla vas je možna le v minimalnem obsegu kot dopolnitev 

domačije, ki se nahaja na območju okrog parcele 178/3, k.o. Orla vas ob cesti, pred gradnjo ta teh parcelah je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje

6.3. v EUP Poljče: PO06:
– morebitna gradnja naj spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto ter zadosten odmik od varovanih objek-

tov; za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
6.4. v EUP Preserje: PR02:
– ker je na parceli št. *16, 22/1 (del), k.o. Male Braslovče za kulturno dediščino potrebno ohranjati prostorski kontekst in vlogo 

v širšem prostoru, naj se pri morebitni novogradnji zagotovi zadosten umik
6.5. v EUP Glinje: GL01, Kamenče: KA02, Orla vas: OR01, OR07, Podgorje pri Letušu: PD01, Poljče: PO06, Preserje: PR01, 

PR02, Spodnje Gorče: SG01, SG02, SG03, Šmatevž: ŠM01, ŠM09, Trnava: TR01, Zakl: ZA02, Zgornje Gorče: ZG01
– za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
7. varstva pred elektromagnetnim sevanjem:
7.1. v EUP Topovlje: TO01:
– na parceli št. 916/4, k.o. Spodnje Gorče so možni posegi na podlagi ustreznega soglasja upravljalca visokonapetostnega 

daljnovoda
8. zagotavljanja poplavne varnosti
8.1. v EUP Poljče: PO02:
– na naslednjih parc. št., vse k.o. Spodnje Gorče, je potrebno pred novo načrtovanimi posegi hidravlično preveriti in izvesti 

potrebne ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ogroženosti, ki izhajajo iz strokovne podlage Analiza obstoječega stanja 
območja Trebnik in Radigaj s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti (št. projekta F02-FR/12, februar 2012, IZVO-R, 
projektiranje in inženiring d.o.o.) ter hkrati zagotoviti, da se s posegi ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti 
na območju in izven njega: 761/2, 761/3, 761/4.

8.2. v EUP Poljče: PO03:
– na naslednjih parc. št., vse k.o. Spodnje Gorče, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni 

ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske ne-
varnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 777/6, 777/7, 785, 786/1, 787/1, 787/3, 787/4, 787/5, 
793. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) 
niso bili izvedeni oziroma predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

8.3. v EUP Trnava: TR01:
– na naslednjih parc. št., vse k.o. Trnava, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, 

predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti ali 
ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 20/11, 40/5, 102/1, 102/3, 868/15. V primeru, da se v postopku 
ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni 
poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

8.4. v EUP Zakl: ZA02:
– na naslednjih parc. št., vse k.o. Trnava, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, 

predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti 
ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 440, 441/1, 441/2, 441/3, 442, 444, 446/1, 447. V primeru, 
da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni 
oziroma predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Poljče: PO08

73. člen
Celotna EUP Poljče: PO08 se ureja z:
– OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan (Uradni 

list RS, št. 32/17).

Gomilsko: GO02

74. člen
(1) Del EUP Gomilsko: GO02 se ureja z:
– GO02/01: OPPN za del območja urejanja PA 20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej) (Uradni list 

RS, št. 74/16).
(2) Za preostalo območje EUP Gomilsko: GO02, za katero ne veljajo prostorski akti iz prejšnjega odstavka, je predvidena 

izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov OPPN se lahko zaradi spremenjenih zahtev izdela 
tudi za območja iz prejšnjega odstavka.

(3) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila 61. člena.
(4) V EUP so le izjemoma dovoljeni posegi v robne dele arheoloških najdišč, če ni možno najti drugih rešitev oziroma če 

se za zemljišče na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da ga je mogoče sprostiti za gradnjo.
(5) Za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

soglasje.

Grajska vas: GR02

75. člen
(1) Del EUP Grajska vas: GR02 se ureja z:
– GR02/01: OPPN PA29 – Grajska vas - Poljane (Uradni list RS, št. 102/09).
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(2) Za preostalo območje EUP Grajska vas: GR02, za katero ne veljajo prostorski akti iz prejšnjega odstavka, je predvidena 
izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov OPPN se lahko zaradi spremenjenih zahtev izdela 
tudi za območja iz prejšnjega odstavka.

(3) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila 61. člena.

Grajska vas: GR03

76. člen
(1) V EUP Grajska vas: GR03 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja novih objektov, ki se nanašajo 

na kmetijsko pridelavo oziroma predelavo, in sicer:
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe – od tega samo rastlinjaki z ukoreniščem za proizvodnjo hmeljskih sadik, sadik 

zelenjave, okrasnih rastlin in ostalih sadik za kmetijsko pridelavo in
– 2 Gradbeni inženirski objekti
(2) Dopustna je postavitev tistih nezahtevnih in enostavnih objektov iz tabele 3, ki služijo za potrebe kmetijske dejavnosti.
(3) Na zunanjih robovih EUP so obvezne zasaditve kot vizualna sanacija območja.
(4) V celotni EUP velja III. stopnja varstva pred hrupom.

Grajska vas: GR05

77. člen
(1) V EUP Grajska vas: GR05 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja novih objektov, ki so namenjeni 

izrecno konjeništvu, med njimi izrecno:
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe na območju z namensko rabo površine podeželskega naselja (SK) in
– 2 Gradbeni inženirski objekti.
(2) Dopustna je izrecno konjeniška dejavnost.
(3) Dopustna je postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo samo za potrebe konjeniške dejavnosti, 

in sicer: pomožni objekt v javni rabi (samo objekt za razsvetljavo, drog in pomožni cestni objekti), ograja, podporni zid, mala ko-
munalna čistilna naprava, nepretočna grenica, rezervoar, priključek na objekt GJI in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, 
objekt za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, pomožni komunalni objekt, pomožni objekt, namenjen obrambi in varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(4) Izrecno je prepovedana postavitev začasnih objektov (šotori in podobno).
(5) Gradnja objektov je možna le izven poplavnih območij. V delu EUP, ki se nahaja znotraj poplavnega območja, so dopustni 

le posegi, ki so skladni z uredbo, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posege v prostor na območjih ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

(6) V celotni EUP velja II. stopnja varstva pred hrupom.

Grajska vas: GR06

78. člen
(1) Za celotno EUP Grajska vas: GR06 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN so naslednje:
– v EUP se umesti živalski vrt z avtohtonimi slovenskimi pasmami s spremljajočo gostinsko in turistično ponudbo
– gradnja 11 Stanovanjskih stavb ni dopustna
– dopustna je gradnja 121 Gostinskih stavb, 1271 Nestanovanjskih kmetijskih stavb in 2 Gradbenih inženirskih objektov
– določi se enotna podoba EUP
– predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe 

objektov v EUP Grajska vas: GR01 oziroma določilom 61. člena odloka, pri čemer so izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni 
elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih, nakloni strešin od 
30 do 45°, zaželene dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, 
naravna rdeča barva, mora potekati vzporedno z daljšo stranico.

Grajska vas: GR09

79. člen
(1) Za celotno EUP Grajska vas: GR09 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila 70. člena.
(3) Za spomenik je potrebno ohranjati prostorski kontekst in vlogo v širšem prostoru, zato naj se pri izdelavi OPPN oziroma 

morebitnih novogradnjah spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto, zagotovi zadosten umik od varovanega 
objekta ter upošteva tradicionalno arhitekturo.

(4) Za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje.

Grajska vas (počitniške hiše): GR10-GR22

80. člen
V EUP Grajska vas (počitniške hiše): GR10-GR22 veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji glede:
1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
– 111 Enostanovanjske stavbe – počitniške hišice
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti
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1.2. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. tlorisni in višinski gabariti objektov
– tlorisna površina max. 100 m2 za stanovanjske stavbe – počitniške hišice
– tlorisna površina max. 300 m2 za nestanovanjske stavbe
– etažnost max. K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– višina max. do 10 m
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb
2.2. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 0,4
2.3. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,2
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– načrtovanje skladno z regionalnimi značilnostmi; ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno 

s prometnico oziroma plastnicami); sleme je vzporedno z daljšo stranico
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– samostoječe stavbe in sicer počitniške hišice, nestanovanjske kmetijske stavbe (kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, 

kozolci, koruznjaki ipd.)
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– z novimi posegi se oblikuje morfologija pozidave počitniških hiš s pomožnimi nestanovanjskimi stavbami na pobočju
– novi posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med 

posameznimi gručami objektov
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico
– vse fasade naj bodo bele ali v pastelnih barvah, živih barv ni dovoljeno uporabljati
– zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti
– priporočeno je, da so okenske odprtine pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, strme, nakloni strešin od 35 do 45º, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je 

možno s frčadami ali s strešnimi okni, drugi arhitekturni elementi streh niso dovoljeni
– kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi
– strehe nestanovanjskih stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji 

objekta.
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– min. 300 m²–max. 600 m² za stanovanjske stavbe
– max. 1.000 m² za nestanovanjske stavbe.
5. celostnega ohranjanja kulturne dediščine
5.1. v EUP Grajska vas (počitniške hiše): GR15, GR17, GR19
– za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in so-

glasje.

Letuš: LE006 
Šentrupert: ŠE04

81. člen
(1) V EUP Letuš: LE06, Šentrupert: ŠE04 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja novih objektov, ki 

se nanašajo na nemoteno obratovanje bencinskega servisa z dodatno ponudbo, in sicer:
– 121 Gostinske stavbe
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti in
– 2 Gradbeni inženirski objekti
(2) Dopustna je postavitev tistih nezahtevnih in enostavnih objektov iz tabele 3, ki služijo za potrebe dejavnosti bencinskega 

servisa z dodatno ponudbo.
(3) Oblikovanje objektov bencinskega servisa z dodatno ponudbo naj se prilagaja njihovi funkciji, pri čemer višina novih 

objektov ne sme presegati višine obstoječega objekta bencinskega servisa oziroma njegovega nadstreška.
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(4) Na zunanjih robovih EUP, predvsem na jugu in zahodu EUP Letuš: LE06 in zahodu EUP Šentrupert: ŠE04, so obvezne 
zasaditve kot vizualna sanacija območja.

Letuš: LE08, LE09

82. člen
Celotni EUP Letuš: LE08, LE09 se urejata z:
– OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere (Uradni 

list RS, št. 47/14).

Letuš: LE12

83. člen
V EUP Letuš: LE12 je dopustna zgolj ureditev odprtega skladišča za les s potrebnimi utrditvami terena in sicer zgolj za razvoj 

obstoječe dejavnosti v EUP Letuš: LE13. Gradnja stavb ni dopustna.

Letuš – vikend naselje levi breg: LL01

84. člen
(1) Del EUP Letuš – vikend naselje levi breg: LL01 se ureja z:
– LL01/01: OPPN PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin): Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) (Uradni list RS, št. 58/09)
– LL01/02: OPPN PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica) (Uradni list RS, št. 31/10)
– LL01/03: OPPN PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Lokan) (Uradni list RS, št. 53/10)
– LL01/04: OPPN PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič) (Uradni list RS, št. 27/11)
– LL01/05: OPPN PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik) (Uradni list RS, št. 97/11)
– LL01/06: OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič) (Uradni list RS, št. 47/14)
– LL01/07: Odlok o OPPN za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob) (Uradni list RS, št. 60/16).
(2) Za preostalo območje EUP Letuš – vikend naselje levi breg: LL01, za katero ne veljajo prostorski akti iz prejšnjega odstav-

ka, je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov OPPN se lahko zaradi spremenjenih 
zahtev izdela tudi za območja iz prejšnjega odstavka.

(3) Okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN so naslednje:
– območje se vizualno, komunalno in funkcionalno sanira
– določi se enotna podoba EUP
– oblikuje se jedro naselja s kupnimi javnimi površinami
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 111 Enostanovanjske stavbe, 1121 Dvostanovanjske stavbe, 

1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske stavbe, 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju s po-
drobnejšo namensko rabo EUP

– izjemoma naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 121 Gostinske stavbe 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitve-
ne dejavnosti, 125 Industrijske stavbe in skladišča vendar samo v sklopu parcele, namenjene gradnji objektov 111 Enostanovanjske 
stavbe ali 11210 Dvostanovanjske stavbe

– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 0,8
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,4
– višina novih objektov naj se omeji z višino obstoječih objektov v EUP
– predlagana max. etažnost je K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega 

višine 1,00 m
– predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe 

sosednjih obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevla-
dujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih, nakloni strešin od 30 do 45°, zaželene dvokapnice, brez 
posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno 
oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, sleme mora potekati vzporedno z daljšo stranico

– pri nadaljnjem načrtovanju je še posebej potrebno upoštevati ukrepe glede varstva pred podtalnico, poplavno varnost in 
območja ohranjanja narave ob Savinji.

(4) Na naslednjih parc. št., vse k.o. Letuš, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, 
predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti 
ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 470/152, 470/154, 470/278. V primeru, da se v postopku 
ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni 
poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 – LD05

85. člen
(1) Del EUP Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 se ureja z:
– LD01/01: OPPN PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Štekovič) (Uradni list RS, št. 31/10)
– LD01/02: Odlok o OPPN za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel) (Uradni 

list RS, št. 8/16).
(2) Del EUP Letuš – vikend naselje desni breg: LD04 se ureja z:
– LD04/01: Odlok o OPPN za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček) (Uradni list RS, št. 60/16)
– LD04/02: Odlok o OPPN za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar) (Uradni list RS, št. 3/17).
(3) Za preostalo območje EUP Letuš – vikend naselje desni breg: LD01 in LD04, za katero ne veljajo prostorski akti iz prej-

šnjih dveh odstavkov, in za celotne EUP Letuš – vikend naselje desni breg: LD02, LD03 in LD05, je predvidena izdelava novega 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov OPPN se lahko zaradi spremenjenih zahtev izdela tudi za območja iz 
prejšnjih dveh odstavkov.
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(4) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo okvirne usmeritve iz (3) odstavka 84. člena.
(5) Na naslednjih parc. št., vse k.o. Letuš, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, 

predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti 
ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege:

– 469/166, 469/167, 469/168, 469/169, 469/170, 469/171, 469/172, 469/287
– *172, 469/165, 469/166, 469/167, 469/168, 469/169, 469/170, 469/171, 469/172, 469/279, 469/280.
V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) 

niso bili izvedeni oziroma predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Male Braslovče: MB05, MB06

86. člen
(1) Del EUP Male Braslovče: MB05 se ureja z:
– MB05/01: OPPN PA5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah (Jelen) (Uradni list RS, št. 102/09)
– MB05/02: OPPN PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Bach) (Uradni list RS, št. 75/10)
– MB05/03 in MB05/04: OPPN za del območje PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar) (Uradni 

list RS, št. 20/13)
– MB05/05: Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah (Uradni 

list RS, št. 109/05).
(2) Za preostalo območje EUP Male Braslovče: MB05 za katero ne veljajo prostorski akti iz prejšnjega odstavka ter za celotno 

območje EUP Male Braslovče: MB06, je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov 
OPPN se lahko zaradi spremenjenih zahtev izdela tudi za območja iz prejšnjega odstavka.

(3) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo okvirne usmeritve iz (3) odstavka 84. člena.
(4) Poleg tega se kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN na območjih ohranjanja narave, smiselno pa tudi na 

preostalem območju, uporabljajo naslednje usmeritve s področja ohranjanja narave; odstopanje od teh usmeritve je v postopku 
priprave OPPN možno le v soglasju pristojnega nosilca za področje ohranjanja narave:

– gradnja novih objektov in ureditve okolice objektov naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežin vodotoka oziroma 
meje naravne vrednote

– regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdol-
žnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmentacijo habitata, naj se ne izvaja

– v primeru nujnosti utrjevanja brežin zaradi bočne erozije, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, leseni 
piloti)

– krčitev vlagoljubne obvodne vegetacije naj se ne izvaja, iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmičevje, 
oziroma le v primeru močno oviranega pretoka, vendar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje in korenine)

– posamična drevesa naj se ohranja
– propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst
– sadnja alohtonih vrst grmovnic ali dreves naj se ne izvaja
– pri izvajanju gradbenih del naj se večja drevesa fizično zaščiti pred poškodbami
– območja naj se ne ograjuje
– odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja
– morfologija brežine in dna struge vodotoka se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
– ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode
– objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka naj se ne gradi, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa naj se gradijo tako, da 

se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi povezava s celotnim tokom
– za ureditve zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja; pri zasaditvi naj se upošteva naravni 

izgled in ne linijska parkovna zasaditev
– ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik
– pohodne oziroma vozne površine naj bodo izdelane iz naravnih materialov pesek, sekanci, les ipd.)
– odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali v kanalizacijski sistem
– osvetljena naj bo le okolica objektov; osvetljevanje naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba pro-

storsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno omejena.
(5) Na naslednjih parc. št., vse k.o. Male Braslovče, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omili-

tveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske 
nevarnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 328/64, 328/65, 328/72, 328/73, 328/74, 328/75, 
328/76, 328/77, 330/7, 330/8, 449/1, 449/153, 449/154. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, 
predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni poseg povečuje poplavne ali erozijske 
nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Odprt prostor občine: OP01 – OP78

87. člen
(1) Posege v EUP Odprt prostor občine: OP01 – OP78 urejajo določila odloka, navedena v tabeli 6:

tabela 6
namenska raba določila odloka
G 49. člen
K1 48. člen
K2 48. člen
PC 50. člen
VC 55. člen
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(2) Na območjih z namensko rabo ZP je dopustno urejanje parkovnih nasadov, v EUP Odprt prostor občine: OP52 in OP66 
samo na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

(3) Za vse posege v tistih delih EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje.

(4) Pred gradnjo v EUP Odprt prostor občine: OP67 je potrebno izdelati karte poplavne in erozijske nevarnosti.

Parižlje: PŽ03

88. člen
(1) Del EUP Parižlje: PŽ03 se ureja z:
– PŽ03/01: OPPN PA19 – Parižlje (Matvoz): Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje 

(Matvoz) (Uradni list RS, št. 19/09)
– PŽ03/02: OPPN PA18 – Parižlje (Beharič): Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA18 – Parižlje 

(Beharič) Uradni list RS, št. 58/09)
– PŽ03/03: OPPN PA17 – Parižlje Jug (Uradni list RS, št. 54/10)
– PŽ03/04: OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger) (Uradni list RS, št. 69/12)
– PŽ03/05: OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek) (Uradni list RS, št. 74/13)
– PŽ03/06: OPPN za del območja PA19 – Parižlje (Šket) (Uradni list RS, št. 35/18).
(2) Za preostalo območje EUP Parižlje: PŽ03 za katero ne veljajo prostorski akti iz prejšnjega odstavka, je predvidena izde-

lava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Nov OPPN se lahko zaradi spremenjenih zahtev izdela tudi 
za območja iz prejšnjega odstavka.

(3) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila iz 61. člena.

Parižlje: PŽ05

89. člen
Celotna EUP Parižlje: PŽ05 se ureja z:
– OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt (Uradni 

list RS, št. 39/15).

Preserska jezera: PJ01

90. člen
(1) Za celotna Preserska jezera: PJ01 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN so naslednje:
1. usmeritve glede namenske rabe
1.1. namenska raba
– posebna območja / površine za turizem, kamp – minimalno 50 % velikosti EUP
2. usmeritve glede dopustne izrabe
2.1. predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 1,2
2.2. predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,6
3. usmeritve glede zahtev glede natečajev
3.1. obveznost natečaja
– ne
4. usmeritve glede prostorskih izvedbeni pogojev
4.1. predlagane pretežne vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
– dovoljena je postavitev kampa in gradnja stavb za potrebe turizma, gostinskih stavb, stavb za šport, športnih igrišč, grad-

beno inženirskih objektov za prosti čas, servisnih objektov (slačilnice, skladišča, toalete), gradbeno inženirskih objektov in drugih 
objektov, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP

4.2. predlagane vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
4.3. predlagana prostornina objektov
– prostornine stavb se prilagajajo funkciji objektov
4.4. predlagani tlorisni in višinski gabariti objektov
– gabariti stavb se prilagajajo funkciji objektov
– višina novih stavb naj ne presega višine obstoječega gostinskega objekta
4.5. predlagani pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– potrebno je enotno oblikovanje celotnega turističnega kompleksa z območjem za kampiranje, ki naj se v veliki meri ozeleni
4.6. predlagane oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
4.7. predlagani podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– tipologija gradnje mora biti podrejena turistični vsebini
4.8. predlagani pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– ohranjati je potrebno morfološki vzorec prostostoječe objektov v zelenju
4.9. predlagani pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
4.10. predlagani pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo centralizirane in ozelenjene
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4.11. predlagani pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani oziroma izvedeni tako, da ne kazijo podobe območja
4.12. predlagano oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz 

fasade (struktura, vrsta materiala)
– vsi novi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno izredno kvalitetno ter sodobno
4.13. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe so lahko dvokapnice ali ravne oziroma z minimalnim naklonom
4.14. predlagana min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– površina parcel, namenjenih gradnji se prilagaja funkciji objektov.
(3) Na naslednjih parc. št., vse k.o. Male Braslovče, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali so izvedeni vsi omili-

tveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo poplavne ali erozijske 
nevarnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege: 566/2, 574/22, 574/23, 574/24, 574/25, 574/26, 
574/27, 574/28, 574/29, 574/40, 574/52, 574/53, 574/55, 574/57, 574/70. V primeru, da se v postopku ugotavljanja ugotovi, da 
omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni poseg povečuje poplavne 
ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

Pretežno stanovanjska gradnja v okviru razpršene poselitve: ST01 – ST33

91. člen
(1) V EUP Pretežno stanovanjska gradnja v okviru razpršene poselitve: ST01 – ST33 veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji 

kot so določeni v 95. členu tega odloka.
(2) V delih naslednjih EUP Pretežno stanovanjska gradnja v okviru razpršene poselitve: ST13 (parc. št. 898/6, k.o. Letuš), 

ST14 (parc. št. 818/8 in 818/9) in ST15 (parc. št. 784/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, k.o. Letuš), ki se nahajajo na erozijskih območjih 
s predvidenimi zahtevnimi zaščitnimi ukrepi, je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, ali obstoječi objekti ogrožajo oziroma 
ali so ogroženi zaradi erozije tal in skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege.

(3) V EUP Pretežno stanovanjska gradnja v okviru razpršene poselitve: ST28 je potrebno pred kakršnimikoli posegi preveriti, 
ali so izvedeni vsi omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen), oziroma če posegi v prostor ne povečujejo 
poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti ter skladno s to preveritvijo izvajati nadaljnje posege. V primeru, da se v postopku 
ugotavljanja ugotovi, da omilitveni ukrepi, predvideni z državnim prostorskim aktom (59. člen) niso bili izvedeni oziroma predvideni 
poseg povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, posegi niso dopustni.

(4) Za vse posege v delu EUP Pretežno stanovanjska gradnja v okviru razpršene poselitve: ST18, kjer se nahajajo varovani 
objekti, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Rakovlje: RA01

92. člen
Celotna EUP Rakovlje: RA01 se ureja z:
– OPPN Rakovlje PA15 Zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 28/11, 82/12, 6/18).
Rakovlje: RA02

93. člen
Celotna EUP Rakovlje: RA02 se ureja z:
– OPPN Rakovlje Terasa 3 (Uradni list RS, št. 102/09).

Rakovlje: RA05

94. člen
(1) Za celotno EUP Rakovlje: RA05 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila 61. člena in 52. člena ter prostorske izvedbene 

pogoje, ki se nanašajo na ohranjanje vodnega in obvodnega prostora vodotoka Radigaj, ki ima status naravne vrednote, kot so 
določeni v 5.1 odstavku 70. člena.

Savinjska dolina in Podvrh – razpršena poselitev: SD01 – SD127

95. člen
V EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD01 – SD127 veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji glede:
1. namembnosti in vrste posegov v prostor
1.1. vrste objektov glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov
1.1.1. vse EUP, razen Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD121
– 111 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 121 Gostinske stavbe
– 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– 1242 Garažne stavbe
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, pri čemer mora gradnja teh vrst stavb upoštevati zakonsko določene stopnje varstva 

pred hrupom, emisijami in podobno
– 1265 Stavbe za šport
– 127 Druge nestanovanjske stavbe
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP,
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1.1.2. EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD121
– upoštevajo se določbe točke 5.4 tega člena
1.2. vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen
– skladno s tabelo 3
2. velikosti objektov ali prostorskih ureditev
2.1. prostornina objektov
– max. 1.500 m3 za stanovanjske stavbe
– max. 3.000 m3 za nestanovanjske stavbe
2.2. tlorisni in višinski gabariti objektov
– tlorisna površina max. 200 m2 za stanovanjske stavbe
– tlorisna površina max. 300 m2 za nestanovanjske stavbe
– etažnost max. K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– višina max. do 10 m
– pri gradnji v hribu je lahko višina max. 12 m, pri čemer je obvezna usmerjenost slemena vzporedno s plastnicami
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti in sicer podolžnih tlorisov stavb
2.3. faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
– max. 0,8
2.4. faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
– max. 0,4
3. oblikovanja objektov
3.1. pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja
– načrtovanje skladno z regionalnimi značilnostmi; ohranjanje pretežne usmerjenosti slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno 

s prometnico oziroma plastnicami); sleme je vzporedno z daljšo stranico
3.2. oblikovne poteze (vizualni poudarki, dominante, robovi naselja)
– okoli objektov so obvezne zasaditve in ozelenitve
3.3. podrobnejši pogoji glede tipologije objektov
– samostoječe stavbe in sicer pretežno samostoječe hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, samostoječe nestano-

vanjske stavbe (samostojne stavbe, namenjene strežbi hrane in pijače, penzioni, gostišča, gasilski domovi), med njimi predvsem 
nestanovanjske kmetijske stavbe (rastlinjaki, pokrite drevesnice, hlevi, svinjaki, staje, silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, 
kozolci, koruznjaki, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih 
strojev, orodja in mehanizacije ipd.) in podobno

– ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov (blokov, stolpnic in podobno)
3.4. pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških struktur
– z novimi posegi se ohranja ali razvija avtohtona oblika razpršene poselitve v lokalno prepoznani obliki
– z novimi posegi se ohranja morfologija pozidave posameznih v gruče razporejenih individualnih prostostoječih stanovanjskih 

stavb s pomožnimi nestanovanjskimi stavbami
– novi posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med 

posameznimi gručami objektov
– novi posegi ne smejo povzročati stapljanja strnjenih naselij
3.5. oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin
– skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, 

ki za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)
3.6. pogoji za oblikovanje urbane opreme
– enotno oblikovana
3.7. pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet
– površine za mirujoči promet naj bodo ozelenjene
3.8. pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov
– gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni meri vkopani
3.9. oblikovanje fasad – arhitekturni elementi na fasadi (okna, nadstreški, balkoni), barvni oziroma drug videz fasade (struk-

tura, vrsta materiala)
– vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čimbolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico
– vse fasade naj bodo bele ali v pastelnih barvah, živih barv ni dovoljeno uporabljati, priporočajo se pastelni odtenki zemelj-

skih barv
– zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo
– zaželeno ohranjanje regionalnih arhitekturnih posebnosti
– priporočeno je, da so okenske odprtine stanovanjskih stavb pravokotne oblike, pri čemer je vertikalna stranica najdaljša
– stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni
3.10. oblikovanje streh objektov – nakloni strešin, smeri poteka slemena, oblikovanje arhitekturnih elementov streh (čopi, 

zatrepi, napušči, barva oziroma tekstura kritine), uporaba materialov
– strehe morajo biti simetrične dvokapnice, nakloni strešin od 30 do 45º, možni so čopi, osvetljevanje mansarde je možno s 

frčadami ali s strešnimi okni
– kritina pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi, izjemoma je lahko 

kritina v sivih odtenkih, če je taka barva prevladujoča v okolici objekta
– strehe nestanovanjskih stavb s specifično funkcijo so lahko oblikovane drugače in sicer tako, da se prilagajajo funkciji 

objekta
4. parcelacije
4.1. min. oziroma max. površina v m2 parcele, namenjene gradnji
– min. 500 m²–max. 1.000 m² za stanovanjske stavbe
– max. 2.000 m² za nestanovanjske stavbe
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5. celostnega ohranjanja kulturne dediščine
5.1. v EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD05:
– EUP se nahaja znotraj območja naselbinske kulturne dediščine; za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in soglasje
5.2. v EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD33, SD112, SD115:
– del EUP se nahaja znotraj območja naselbinske kulturne dediščine gradnja v EUP SD115 naj spoštuje urbanistično-za-

zidalno in arhitekturno kontinuiteto; za vse posege v tistem delu EUP, ki se nahaja znotraj zavarovanega območja, je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje

5.3. v EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD69
– morebitna gradnja naj spoštuje urbanistično-zazidalno in arhitekturno kontinuiteto ter zadosten odmik od kozolca; za vse 

posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
5.4. v EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD121
– morebitna novogradnja v vplivnem območju spomenika ni sprejemljiva; v EUP so možni tisti posegi v prostor, ki so skladni z 

zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine oziroma s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem zavoda, pristojnega za varstvo 
nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine oziroma njegove pristojne območne oziroma organizacijske enote.

5.5. v EUP Savinjska dolina – razpršena poselitev: SD05, SD08, SD27, SD33, SD35, SD38, SD48, SD49, SD56, SD62, 
SD66, SD69, SD85, SD97, SD101, SD102, SD111, SD112, SD113, SD115, SD118, SD119, SD121

– za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Šentrupert: ŠE02

96. člen
(1) V Šentrupert: ŠE02 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja novih objektov za potrebe pokopališča 

(mrliška vežica), in sicer:
– 12722 Pokopališke stavbe in
– 2 Gradbeni inženirski objekti, med njimi predvsem javne prometne površine, vključno s površinami za mirujoči promet za 

potrebe pokopališča oziroma mrliške vežice.
(2) Dopustna je postavitev tistih nezahtevnih in enostavnih objektov iz tabele 3, ki služijo za potrebe pokopališke dejavnosti.
(3) Oblikovanje in velikost novih objektov naj se prilagaja njihovi funkciji pokopaliških stavb. Površine za mirujoči promet 

(parkirišča) naj se ozeleni, predvsem na zunanji strani EUP kot vizualno sanacijo.
(4) Dopustne so zasaditve na zunanjih območjih in znotraj EUP.

Šentrupert: ŠE05

97. člen
Celotna EUP Šentrupert: ŠE05 se ureja z:
– OPPN PA24 – SILCO Kronovšek: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA24 (Uradni list RS, 

št. 36/2009).

Šmatevž: ŠM02

98. člen
(1) Za celotno EUP Šmatevž: ŠM02 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo določila 61. člena.
(3) V EUP in ob njenem robu se ohranja obstoječa gozdna zaplata, zelene površine in zelene površine s platano. Pri pripravi 

OPPN se upoštevajo določila Odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec 
(Uradni list RS, št. 4/97) ter naslednje usmeritve za varstvo zavarovanih platan in duglazij:

– gradnja objektov oziroma ureditve naj se izvajajo na način, da ne bo ogroženo ohranjanje lastnosti naravne vrednote
– na rastišču platane se ne postavlja novih objektov ali naprav
– življenjske razmere na rastišču platane se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava 

debla ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo ali kako drugače tepta tla
– vej, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na 

drevesu
– na deblo, korenine in veje drevesa se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so plakati, obvestila, svetilke, nosilci 

žičnih vodov, table, omarice, antene ipd.
(4) Pri pripravi OPPN se upoštevajo naslednja varstvena priporočila za varstvo habitata netopirja v cerkvi Sv. Matevža:
– osvetljevanje območja naj bo izvedeno tako, da ne bo motilo biološkega stanja netopirjev v njihovem življenjskem prostoru
– z ustreznimi tehničnimi ukrepi se zagotovi, da je svetloba prostorsko usmerjena proti tlom, svetlobni snopi naj ne osvetljujejo 

bližnje cerkve Sv. Matevža
– preko cele noči naj bodo osvetljene le tiste površine in objekti, ki morajo biti osvetljeni zaradi varnostnih razlogov.
(5) Za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

soglasje.

Šmatevž: ŠM05, ŠM10

99. člen
(1) Za vse posege v EUP Šmatevž: ŠM05, ŠM10 je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 

zavoda, pristojnega za varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine oziroma njegove pristojne območne 
oziroma organizacijske enote.
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(2) Dopustni so posegi, ki so določeni v pogojih oziroma soglasju iz (1) odstavka tega člena. Podrobnejši prostorski izvedbeni 
pogoji za poseg v EUP so določeni v 51. členu tega odloka, še podrobneje pa jih določi pristojna služba v pogojih oziroma soglasju 
iz (1) odstavka tega člena.

(3) Z namenom ohranjanja habitata zavarovanih vrst netopirjev v ugodnem stanju naj se pred morebitno obnovo Cerkve Sv. 
Matevža in izvedbo posegov v okolici upošteva pogoje, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave, OE Celje; v mnenju se 
opredelijo način in čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na cerkvi ter v njeni neposredni okolici.

Šmatevž: ŠM06

100. člen
(1) V EUP Šmatevž: ŠM06 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev ter gradnja novih objektov, ki so namenjeni 

preživljanju prostega časa, predvsem oddihu, rekreaciji in športu, med njimi predvsem:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 2 Gradbeni inženirski objekti in
– drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP.
(2) Dopustna je postavitev tistih nezahtevnih in enostavnih objektov iz tabele 3, ki služijo za potrebe športa.
(3) Za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

soglasje.

Šmatevž: ŠM07

101. člen
(1) Celotna EUP Šmatevž: ŠM07 se ureja z:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž (Uradni list RS, št. 14/05).
(2) Pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite te EUP zaradi bližine avtoceste je potrebno upoštevati obremenitve s 

hrupom v dolgoročnem obdobju 20 let. Ustrezna zvočna zaščita novega objekta mora biti izkazana v Elaboratu zaščite pred 
hrupom v stavbah (v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, Uradni list RS, št. 10/12), iz katerega mora biti 
razvidno tudi, da je s predvidenim stavbnim pohištvom (okna, balkonska vrata, rolete ipd.) zagotovljeno, da dovoljene ravni 
hrupa v varovanih prostorih objekta ne bodo presežene. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov je obveznost inve-
stitorjev teh objektov.

Trnava: TR04

102. člen
Celotna EUP Trnava:TR04 se ureja z:
– TR04/01: OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rakun) (Uradni list RS, št. 109/13)
– TR04/02: Odlok o OPPN za del območja urejanja PA28 – širitev Trnava (Rožič) (Uradni list RS, št. 60/16)
– TR04/03: Odlok o OPPN za del območja urejanja PA28 – širitev Trnava (Rožič) (Uradni list RS, št. 60/16).

Trnava: TR05

103. člen
(1) Celotna EUP Trnava: TR05 se ureja z:
– OPPN za del območja PA26 – Šentrupert – Trnava (Uradni list RS, št. 86/13).
(2) Za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

soglasje.

Trnava: TR06

104. člen
Celotna EUP Trnava: TR06 se ureja z:
– OPPN PA26 – OBMOČJE INDIVIDUALNIH HIŠ – Gospodarska cona Trnava zahod: Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš (Uradni list RS, št. 86/09).

Trnava: TR07

105. člen
(1) Celotna EUP Trnava: TR07 se ureja z:
– OPPN PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod (Uradni list RS, št. 105/12).
(2) Za vse posege v tistem delu EUP, kjer se nahajajo varovani objekti, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

soglasje.

Trnava: TR08

106. člen
(1) Za celotno EUP Trnava: TR08 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Za okvirne usmeritve za izdelavo OPPN iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določila 72. člena.
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Trnava: TR09

107. člen
Celotna EUP Trnava: TR09 se ureja z:
– OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun (Uradni 

list RS, št. 60/16).

Varovalni gozdovi: VG01 – VG27

108. člen
Posegi v EUP Varovalni gozdovi: VG01 – VG27 se izvajajo v skladu z uredbo, ki določa varovalne gozdove in gozdove s 

posebnim namenom ter po podrobni presoji zavoda, pristojnega za gozdove.

Vrtoglav: VR04

109. člen
(1) Za celotno EUP Vrtoglav: VR04 je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
(2) Za okvirne usmeritve za izdelavo OPPN iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določila 72. člena.

Žovnek: ŽO01

110. člen
(1) Za celotno EUP Žovnek: ŽO01 (Dvorec Žovnek), je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN).
(2) Okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN so naslednje:
– za celotno območje EUP se podrobne usmeritve za varstvo kulturne dediščine v okviru izdelave OPPN, s katerim se določi, 

katere dejavnosti in morebitne gradnje so v zavarovanem območju sprejemljive
– pri pripravi OPPN se upoštevajo določila Odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave 

v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 4/97) ter usmeritve za varstvo zavarovanega drevoreda:
– življenjske razmere na rastišču dreves se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, 

zasipava debla ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo, ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja ra-
stišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter 
ne odlaga odpadkov

– podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se ohranja zadostna zračnost in vodoprepustnost tal nad ko-
reninskim sistemom

– na rastišče se ne postavlja objektov ali naprav; v primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, se manjše objekte kot so 
odri, kioski, spominska obeležja, vodnjaki, svetilke, klopi in podobno, postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se eko-
loške razmere na rastišču ne spremenijo ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena

– vej, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače poškoduje, razen če gre za sanacijske 
ukrepe na drevesu

– na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so plakati, obsvetila, svetilke, nosilci 
žičnih vodov, table, omarice, antene in podobno

Žovnek: ŽO02

111. člen
Celotna EUP Žovnek: ŽO02 (Žovneško jezero) se ureja z:
– Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA14 – Žovneško jezero (Uradni list RS, št. 31/16).

Žovnek: ŽO04 
Cerkev: CE01

112. člen
(1) Za vse posege v EUP Žovnek: ŽO04 (Razvaline gradu Žovnek) in v EUP Cerkev: CE01 (Dobrovlje – Cerkev sv. Janeza 

in Pavla) je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje zavoda, pristojnega za varstvo nepremične in z njo 
povezane premične kulturne dediščine oziroma njegove pristojne območne oziroma organizacijske enote.

(2) Dopustni so posegi, ki so določeni v pogojih oziroma soglasju iz (1) odstavka tega člena. Podrobnejši prostorski izvedbeni 
pogoji za poseg v EUP so določeni v 51. členu tega odloka, še podrobneje pa jih določi pristojna služba v pogojih oziroma soglasju 
iz (1) odstavka tega člena.

(3) Z namenom ohranjanja habitata zavarovanih vrst netopirjev v ugodnem stanju naj se v EUP Žovnek: ŽO04 pred morebitno 
obnovo razvalin Gradu Žovnek in izvedbo posegov v okolici upošteva pogoje, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave, 
OE Celje; v mnenju se opredelijo način in čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na gradu ter v neposredni okolici.

3.5.2. Območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt in območja, za katera se pripravijo konservatorska 
izhodišča ali program

113. člen
(1) Območja, za katera je priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) obvezna, so navedena v tabeli 2 v 

40. členu tega odloka.
(2) Za območja iz prvega odstavka tega člena, za katera je predvidena izdelava OPPN, se pripravi po en OPPN, izjemoma 

lahko tudi več OPPN, pri čemer je potrebno zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno za-



Stran 9322 / Št. 61 / 14. 9. 2018 Uradni list Republike Slovenije

ključeno enoto ter da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorske ureditve. Za različna območja, 
za katera je predvidena izdelava OPPN, se lahko izdela tudi en skupen OPPN, če so ta območja prostorsko ali funkcionalno tako 
povezana, da je smiselno in bolj racionalno izdelati samo en prostorski akt.

(3) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, je potrebno pripraviti strokovne 
podlage za celotno območje OPPN, s katerimi se predvidijo celovite rešitve opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo ter 
koncept urbanističnega oblikovanja za celotno območje.

(4) Območja podrobnejše namenske rabe ter meje EUP na območjih iz prvega odstavka tega člena, ki so prikazane v grafičnih 
prikazih izvedbenega dela, se v fazi priprave OPPN lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, 
optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Z vsakim novim OPPN je dopustno prekriti in razveljaviti veljavni OPPN 
ali drug izvedbeni prostorski akt, ki ureja območje.

(5) OPPN se lahko pripravi tudi za druga območja, ki niso določena v prvem odstavku tega člena, če se za to izkaže potreba 
po tem, ko je ta odlok že stopil v veljavo. Pri pripravi OPPN na teh območjih se smiselno upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji in 
dopustna izraba prostora, ki je predpisana v posamezni EUP.

(6) Do sprejema OPPN je na območjih (v celotnih EUP ali njihovih posameznih delih), kjer je predviden način urejanja z 
OPPN, dopustno naslednje:

– gradnja novih stavb ni dovoljena,
– ne glede na določila prejšnje alineje so do sprejema OPPN dopustne gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga 

infrastruktura, vendar le pod pogojem, da se ne onemogoča izvedba z OPPN predvidenih ureditev in če je taka gradnja skladna s 
pogoji varstva okolja in naravnih dobrin ter z varstvenimi režimi in usmeritvami za ohranjanje varovanih območij kulturne dediščine 
in narave,

– ne glede na določila prve alineje je do sprejema OPPN dopustno izvajanje gradenj, ki so bile na dan objave tega odloka v 
uradnem glasilu že dovoljene na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,

– ne glede na določila prve alineje je do sprejema OPPN dopustna postavitev vseh nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno s tabelo 3, pod pogojem, da se postavijo na zemljiških parcelah, ki pripadajo obstoječi stavbi, h kateri se gradijo in pod 
pogojem, da je taka gradnja skladna s pogoji varstva okolja in naravnih dobrin ter z varstvenimi režimi in usmeritvami za ohranjanje 
varovanih območij kulturne dediščine in narave,

– do sprejema OPPN so dopustne nove izmere, obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih 
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, pod pogojem, da se ne onemogoča izvedba z OPPN predvidenih ureditev,

– do sprejema OPPN so dopustne rekonstrukcije obstoječih legalno zgrajenih objektov, odstranitve objektov in vzdrževanje 
obstoječih objektov, če je tak poseg skladen s pogoji varstva okolja in naravnih dobrin ter z varstvenimi režimi in usmeritvami za 
ohranjanje varovanih območij kulturne dediščine in narave,

– določilo glede odstranitve objektov ali delov objektov ne velja za objekte ali dele objektov, ki so varovani po predpisih s 
področja varstva kulturne dediščine, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno pridobi soglasje zavoda, pristojnega za 
varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine.

(7) Območja, kjer se predvideva izdelava OPPN, morajo upoštevati registrirane enote kulturne dediščine skupaj z njihovimi 
vplivnimi območji ter režime, ki v njih veljajo. Kadar se načrtuje celovita prenova v spomeniškem območju, območju naselbinske 
dediščine ali območju kulturne krajine, se območja urejajo z OPPN, katerega sestavni del je konservatorski načrt za prenovo (v 
nadaljevanju: KNP). Pripravljavec OPN mora ob izdelavi osnutka OPPN izdelati osnutek KNP, t.j. analitični del KNP skladno s 
pravilnikom, ki določa vsebino, obliko in način priprave konservatorskega načrta za prenovo.

3.5.3. Prostorski izvedbeni pogoji za območja razpršene gradnje

114. člen
(1) V posameznih EUP so kot razpršena gradnja določeni objekti, ki so v grafičnem delu OPN prikazani le kot stavbišče 

oziroma fundus objekta skladno z evidenco stanja v prostoru. V primeru, da fundus objekta ni prikazan v grafičnem delu OPN, se 
uporabljajo določila 117. člena tega odloka.

(2) V EUP je na objektih razpršene gradnje, ki niso varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, dopustno:
– rekonstrukcija:
a) povečanje prostornine ob rekonstrukciji ni možno, če obstoječa stavba presega maksimalne prostorske izvedbene pogoje 

glede velikosti, ki so predpisani za nove stavbe v najbližji EUP s stavbnim zemljiščem, namenjenim gradnji, ob kateri se nahaja 
objekt razpršene gradnje (merjeno od vogala stavbe in območja EUP na najkrajši razdalji) – v tem primeru se rekonstrukcija izvaja 
v okviru obstoječih gabaritov obstoječe stavbe,

b) povečanje prostornine ob rekonstrukciji prav tako ni možno, če maksimalni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti za 
nove stavbe za najbližjo EUP s stavbnim zemljiščem, namenjenim gradnji, ob kateri se nahaja objekt razpršene gradnje, niso 
prepisani,

– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti legalno zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova namembnost skladna z dopustno 

namembnostjo stavb v tisti EUP, v kateri se nahaja objekt razpršene gradnje, in ob upoštevanju naslednjih določil:
a) sprememba namembnosti iz objektov za občasno bivanje v objekte za stalno bivanje ni možna
b) sprememba namembnosti iz nestanovanjskih kmetijskih stavb v enostanovanjske stavbe ali objekte za stalno bivanje ni 

možna
c) sprememba namembnosti ni možna, če dopustna namembnost za nove stavbe, za tisto EUP, kjer se nahaja objekt raz-

pršene gradnje, ni prepisana,
– vzdrževanje,
– rekonstrukcija, sprememba namembnosti in vzdrževanje objektov, ki so zavarovani kot kulturna dediščina se izvaja na 

podlagi pridobljenih projektnih pogojev, k projektnim rešitvam pa soglasje pristojne območne enote zavoda, pristojnega za varstvo 
nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine,

– dopustna je postavitev vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih dovoljenjih 
s področja graditve objektov opredeljena kot gradbena parcela oziroma parcela, namenjena gradnji in pod pogojem, da so na eni 
parceli, namenjeni gradnji postavljeni nezahtevni in enostavni objekti le vsak po ene vrste, in sicer naslednjih vrst:
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a) po ena vrsta objekta znotraj majhne stavbe, kot je npr. ena garaža, ena drvarnica ipd.
b) po ena vrsta objekta znotraj majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, kot je npr. ena uta, en nadstrešek ipd.
c) ograje
d) podporni zid
e) mala komunalna čistilna naprava
f) rezervoar
g) vodnjak, vodomet
h) po ena vrsta priključka znotraj priključka na objekt gospodarske javne infrastrukture kot je en priključek na vodovod, en 

priključek na elektriko, en priključek na cesto ipd.
i) samostojno parkirišče
j) pomožni komunalni objekt.
(3) Za izvedbo posegov v prostor iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo prostorski izvedbeni pogoji, ki so dopustni 

na površinah podrobnejše namenske rabe z enakim namenom, kot je ugotovljeni namen obstoječih objektov razpršene gradnje, 
in veljajo v tisti EUP, v kateri se nahaja objekt razpršene gradnje. V kolikor se objekt razpršene gradnje nahaja v EUP Odprt pro-
stor občine: OP01 – OP78, se za izvedbo posegov v prostor iz prejšnjega odstavka uporabljajo prostorski izvedbeni pogoji, ki so 
dopustni na površinah z namensko rabo površine razpršene poselitve v EUP, ki se nahaja v neposredni bližini objekta razpršene 
gradnje. Šteje se, da je namen obstoječih objektov razpršene gradnje določen z upravnim dovoljenjem, lahko pa tudi v drugih 
uradnih evidencah.

(4) V EUP se za posege na objektih razpršene gradnje, ki so varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, 
upoštevajo določila 43. člena in določila 51. člena tega odloka.

(5) V EUP je na objektih razpršene gradnje, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču skladno z zakonom, ki ureja 
upravljanje z vodami, mogoča rekonstrukcija ali sprememba namembnosti, če:

– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnosti ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se s posegom oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

3.5.4. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev

115. člen
(1) V vseh EUP so dopustna odstopanja od posameznih tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrto-

vanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo OPN in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih 
razmer. Odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, s pogoji varstva okolja 
in naravnih dobrin, s pogoji varstva kmetijskih zemljišč ter s pogoji ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave. Z 
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo in imajo v področni zakonodaji opredeljeno te pristoj-
nosti, in sicer predvsem:

– za področje gozdov pristojna območna enota zavoda, pristojnega za gozdove (Zavod za gozdove Slovenije – OE Celje),
– za področje ohranjanja narave pristojna območna enota zavoda, pristojnega za ohranjanje narave (Zavod RS za varstvo 

narave, OE Celje),
– za področje kulturne dediščine pristojna območna enota zavoda, pristojnega za varstvo nepremične in z njo povezane 

premične kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje),
– za področje varstva kmetijskih zemljišč ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in pre-

hrano),
– za področje (gospodarske javne) infrastrukture pristojni operaterji in upravljavci (gospodarske javne) infrastrukture,
– za področje upravljanja in varstva voda direkcija, pristojna za vode (Direkcija RS za vode),
– za področje okolja, mdr. tudi za erozijska in plazljiva območja agencija, pristojna za okolje (Agencija Republike Slovenije 

za okolje).
(2) Ne glede na določila tega odloka je/so v vseh EUP na stavbnih zemljiščih in izven njih dopustna/e/o:
– opremljanje stavbnih zemljišč,
– rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela na objektih gospodarske javne infrastruk-

ture, ki so »21 Objekti prometne infrastrukture« s priključki, pod pogojem, da se ne povečuje drobljenja ekosistemov in zagotavlja 
ustrezne prehode za prostoživeče vrste,

– gradnja, rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela na objektih gospodarske javne 
infrastrukture, ki so »2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste« s priključki, pod pogojem, da se 
ne povečuje drobljenja ekosistemov in zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste,

– gradnja, odmera, rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela na objektih gospodarske 
javne infrastrukture, ki so »22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi« s priključki, pod pogojem, da se ne 
povečuje drobljenja ekosistemov in zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste,

– gradnja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obrambe,
– rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela na objektih, varovanih po predpisih s po-

dročja varstva kulturne dediščine,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda, ki so »24202 Objekti za varstvo pred 

škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih«
– sanacije površinskih kopov pod pogojem, da dostop do gozdne površine na sosednjih gozdnih zemljiščih tudi v primeru 

sanacije, ki traja daljši čas, ostane stalen ter da se v okvir pridobivalnega prostora, znotraj katerega se bo izvajala sanacija, vključi 
tudi vse manipulativne površine in površine, ki so pomembne za dostop do posameznih pridobivalnih polj ter pod pogojem, da se 
obstoječi kopi v območjih z naravnimi kakovostmi prednostno sanirajo s povrnitvijo v naravno stanje ali uredijo kot nadomestni 
habitat,
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– sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov,
– vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov,
– raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo ali poškodujejo naravnega stanja na površini 

ali podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prvotno stanje,
– tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranje stanja,
– rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje, posodobitev, odstranitev in podobna dela za potrebe že obstoječe dejavnosti z ustre-

znimi dovoljenji, četudi se nahaja izven parcel, namenjenih gradnji stanovanjskih stavb
pod pogojem, da je poseg skladen s pogoji varstva okolja in naravnih dobrin, s pogoji varstva kmetijskih zemljišč ter s pogoji 

ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave.
(3) Ne glede na določila tega odloka pri načrtovanju in gradnji gospodarske javne infrastrukture v EUP ni potrebno upoštevati 

določil o minimalni in maksimalni površini parcel, namenjene gradnji ali drugih določb, ki jih glede na vrsto gospodarske javne 
infrastrukture vsebinsko ni mogoče upoštevati (npr. faktorji izrabe in zazidanosti parcele, namenjene gradnji, tlorisni in višinski 
gabarit ipd.).

(4) Ne glede na določila tega odloka so v vseh EUP na stavbnih zemljiščih izjemoma dopustna odstopanja od predpisanih 
velikosti objektov in parcelacije ter od predpisanih faktorjev izrabe in zazidanosti za nestanovanjske stavbe, ki so »1271 nestano-
vanjske kmetijske stavbe«, v naslednjih izjemnih primerih:

– če so odstopanja potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam predpisov,
– če so odstopanja v projektni dokumentaciji posebej utemeljena na podlagi strokovnih prostorskih preveritev,
– če objekt ni vidno izpostavljen v širšem prostoru oziroma je zakrit z vegetacijo.
(5) Ne glede na določila tega odloka so lahko v vseh EUP tlorisni in višinski gabariti ter prostornine stavb za opravljanje verskih 

obredov in kulturnih spomenikov večji in se prilagajajo funkciji objekta.
(6) Ne glede na določila tega odloka so v vseh EUP na območju pokopališč, ne glede na opredeljeno vrsto namenske rabe 

na območju pokopališča, dopustni naslednji posegi:
– gradnja naslednjih objektov: 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti, 2 Gradbeni inženirski objekti, med njimi 

predvsem 24204 Pokopališča, in drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo,
– postavitev tistih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo potrebam pokopališča,
– ozelenitev na zunanjih mejah območja pokopališča.
(7) V vseh EUP so za rekonstrukcije obstoječih objektov dopustna odstopanja od predpisanih regulacijskih linij, v kolikor 

njihovo upoštevanje ob rekonstrukcijah ni možno ali smiselno, če se s tem strinja pristojni soglasodajalec.

3.5.5. Uporabljeni predpisi

116. člen
(1) V odloku se uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost nanaša na Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost 

(Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) oziroma Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, 18/13, 24/13 
in 26/13) ali drug predpis, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje in ureja njihovo največjo velikost, način gradnje in rabe 
ter druge pogoje.

(2) V odloku se uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena nanaša na Uredbo o klasifikaciji vrst objektov 
in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) in veljavne predpise, ki urejajo posamezna področja.

(3) V odloku se uredba, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, za posege v okolje, ki v primeru poplav in z njimi povezane erozije lahko 
ogrožajo vodno okolje, ter za načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti nanaša na 
Uredbo 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 (Uradni list RS, št. 89/08) in veljavne predpise, ki urejajo posamezna področja.

3.5.6. Pogoji, ki niso predpisani

117. člen
(1) Pogoje za gradnjo in druge posege v prostor, ki s tem odlokom niso predpisani, določajo predpisi s področja urejanja 

prostora, predpisi s področja graditve objektov, predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ohranjanja biotske raznovrstnosti 
in varstva naravnih vrednot, varstva gozdov in varstva okolja, urejanja voda ter drugi predpisi.

(2) V primeru sprememb zakonskih določil (pravilnikov, uredb ipd.), na katerih temelji posamezna vsebina tega odloka, se 
odlok uporablja tako, da se:

– smiselno upoštevajo spremembe, če je to mogoče ali
– sprejme obvezna razlaga tega odloka upoštevajoč spremembe pravilnikov, uredb ipd. ali
– v primeru, da se s spremembo zakonskih ali podzakonskih določil uvajajo objekti za katere ta odlok ne določa pogojev (kot 

npr. za glamping, hiše na vodi, prostori na drevesu ipd.), sprejme obvezna razlaga tega odloka tako, da se smiselno uporabljajo 
pogoji za nove objektov kot je določeno za podobne vrste objektov v tem odloku.

(3) V primeru, da v grafičnem delu OPN stavba ni vrisana, se preveri, če je stavba legalna. Če je stavba nelegalna, veljajo 
zanjo pogoji glede neskladnih in nelegalnih gradenj iz 42. člena tega odloga. Če je stavba legalna in se nahaja na območju stavb-
nih zemljišč, veljajo zanjo pogoji, ki so predpisani za tisto EUP, v kateri se stavba nahaja. Če je stavba legalna in se nahaja izven 
območja stavbnih zemljišč, veljajo zanjo prostorski izvedbeni pogoji za območja razpršene gradnje, ki so predpisani v 114. členu 
tega odloka.

4. JAVNI INTERES

118. člen
(1) Na posameznih območjih Občina Braslovče zasleduje posebni javni interes, in sicer na območjih:
– OPPN Rakovlje zahod (širitev šole in izgradnja športno-rekreacijskega parka)
– Območje Žovnek: OPPN Žovneško jezero in OPPN Žovnek – dvorec
– Območje Grad Žovnek.
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(2) Območje javnega interesa se lahko določi tudi za druge lokacije, če se izkaže, da je izkazan javni interes lokalne skupno-
sti za potrebe gradnje javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, 
energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

5. PREHODNE DOLOČBE

5.1. Dokončanje že začetih postopkov

119. člen
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah iz-

vedbenih aktov občine, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva 
postopek v skladu z novim odlokom.

(2) Vsi postopki priprave novih OPPN ter sprememb in dopolnitev obstoječih OPPN in drugih izvedbenih aktov, ki so se začeli 
pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali do uveljavitve tega odloka ali po določbah 
tega OPN, kar je za investitorja ugodneje.

5.2. Varstvena območja dediščine

120. člen
Do uveljavitev varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za enote kulturne dediščine, 

vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Braslovče (zavod, pristojen za varstvo nepremične 
in z njo povezane premične kulturne dediščine oziroma njegova pristojna območna oziroma organizacijska enota), ki se hranijo 
na sedežu Občine Braslovče in na zavodu, pristojnemu za varstvo nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine (na 
njegovi pristojni območni oziroma organizacijski enoti).

6. KONČNE DOLOČBE

6.1. Prenehanje veljavnosti

121. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o zazidalnem načrtu Terasa – Braslovče, Uradni list RS, št. 35/88
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Terasa – Braslovče, Uradni list RS, št. 31/96
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče, Uradni l.RS, št. 4/00
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče, Uradni list RS, št. 73/05 (Objekt št. 21)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče, Uradni list RS, št. 73/05 (Objekti št. 18, 22, 31).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08)
– Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) in Obvezna razlaga odloka o prostorskem 

redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11)
– Odlok o merilih za izdajo soglasja občinske uprave Občine Braslovče v postopkih postavitve nezahtevnih in enostavnih 

objektov skladno s Prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 76/10)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Braslovče (US) (Uradni list RS, št. 8/15).

6.2. Podaljšanje veljavnosti

122. člen
Veljavnost se podaljšuje naslednjim izvedbenim prostorskim aktom, ki niso v nasprotju s tem odlokom:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž, Uradni list RS, št. 14/05, 52/11
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah, Uradni list RS, 

št. 109/05
– Odlok o OPPN za območje PA24, Uradni list RS, št. 36/09
– Odlok o OPPN za območje PA19 – Parižlje (Matvoz), Uradni list RS, št. 19/09
– Odlok o OPPN za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin), Uradni list RS, št. 58/09
– Odlok o OPPN za območje PA18 – Parižlje (Beharič), Uradni list RS, št. 58/09
– Odlok o OPPN za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš, Uradni list RS, št. 86/09
– Odlok o OPPN PA 5 – Vikend naselje v Malih Braslovčah (Jelen), Uradni list RS, št. 102/09
– Odlok o OPPN PA 29 – Grajska vas – Poljane, Uradni list RS, št. 102/09
– Odlok o OPPN za območje PA 15 – Rakovlje zahod, Uradni list RS, št. 102/09, 28/11, 82/12, 6/18
– Odlok o OPPN za del območja PA 9 – Rakovlje Terasa 3, Uradni list RS, št. 102/09
– Odlok o OPPN za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Štekovič), Uradni list RS, št. 31/10
– Odlok o OPPN za območje PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica), Uradni list RS, št. 31/10
– Odlok o OPPN za del območja PA 11 – Braslovče (Spolenak), Uradni list RS, št. 31/10
– Odlok o OPPN za območje PA 17 – Parižlje Jug, Uradni list RS, št. 54/10, 50/17
– Odlok o OPPN sanacija t.i. vikend naselje v Letušu – levi breg II. faza, Uradni list RS, št. 53/10
– Odlok o OPPN za območje PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Uradni list RS, št. 75/10
– Odlok o OPPN za del območja PA 2 – Braslovče (Irman), Uradni list RS, št. 27/11
– Odlok o OPPN za del območja PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič), Uradni list RS, št. 27/11
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– Odlok o OPPN za območje PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik), Uradni list RS, št. 97/11
– Odlok o OPPN za del območja PA 2 – Braslovče Trg, Uradni list RS, št. 106/11
– Odlok o OPPN za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Lorger), Uradni list RS, št. 69/12
– Odlok o OPPN za območje PA 26 – Gospodarska cona Trnava zahod, Uradni list RS, št. 105/12
– Odlok o OPPN za del območje PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar), Uradni list RS, št. 20/13
– Odlok o OPPN za del območja PA 19 – Parižlje (Kamplin-Pentek), Uradni list RS, št. 74/13
– Odlok o OPPN za del območja PA 26 – Šentrupert – Trnava, Uradni list RS, št. 86/13, 8/16 – obvezna razlaga
– Odlok o OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rakun), Uradni list RS, št. 109/13
– Odlok o OPPN za območje PA1 Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič), Uradni list RS, št. 47/14
– Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere, 

Uradni list RS, št. 47/14
– Odlok o OPPN za del območja PA 2 – Braslovče (Šoštarič), Uradni list RS, št. 39/15
– Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt, 

Uradni list RS, št. 39/15
– Odlok o OPPN za del območja PA11 – Braslovče (Brinovšek), Uradni list RS, št. 8/16
– Odlok o OPPN za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel), Uradni list RS, 

št. 8/16
– Odlok o OPPN za območje PA14 – Žovneško jezero, Uradni list RS, št. 31/16
– Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec, 

Uradni list RS, št. 31/16
– Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun, 

Uradni list RS, št. 60/16
– Odlok o OPPN za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob), Uradni list RS, št. 60/16
– Odlok o OPPN za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček), Uradni list RS, št. 60/16
– Odlok o OPPN za del območja urejanja PA28 – širitev Trnava (Rožič), Uradni list RS, št. 60/16
– Odlok o OPPN za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad), Uradni list RS, št. 60/16
– Odlok o OPPN za del območja urejanja PA 20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej), Uradni list RS, 

št. 74/16
– Odlok o OPPN za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar), Uradni list RS, št. 3/17
– Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan, 

Uradni list RS, št. 32/17
– Odlok o OPPN za del območja PA19 – Parižlje (Šket), Uradni list RS, št. 35/18.

6.3. Upoštevanje zakonodaje in strokovnih podlag

123. člen
(1) Po prenehanju ali spremembi veljavne zakonodaje, na katero se nanaša in sklicuje ta odlok (zakoni, uredbe, pravilniki, 

itd.), se smiselno uporabljajo po potrebi:
– določila spremenjene zakonodaje ali zakonodaje, ki nadomešča razveljavljeno zakonodajo,
– določila tega odloka.
(2) V primeru sprememb ali izvedbi novih strokovnih podlag, na katere se naša in sklicuje ta odlok ter se z njimi zagotavljajo 

druge primernejše rešitve, se ob soglasju s pristojnimi organi in organizacijami, ki imajo v področni zakonodaji opredeljeno te 
pristojnosti, se smiselno uporabljajo po potrebi:

– spremenjene oziroma nove strokovne podlage,
– določila tega odloka.

6.4. Vpogled

124. člen
OPN je na vpogled pri pristojnih službah Občine Braslovče. Arhivski izvod se hrani tudi na pristojni upravni enoti in ministrstvu, 

pristojnem za prostor in graditev.

6.5. Nadzor

125. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

6.6. Začetek veljavnosti

126. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3504-2/2013-263
Braslovče, dne 5. septembra 2018

Župan 
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.
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2973. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve in določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Občini Braslovče

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Ob-
čine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski 
svet Občine Braslovče na 23. redni seji dne 5. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

in določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora  

v Občini Braslovče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih 

Občina Braslovče zaračuna investitorju oziroma pobudniku 
lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik 
Občina Braslovče, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 
postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od 
prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostor-
ske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe 
prostora;

– višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede 
prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Braslovče (v nadaljevanju: OPN), ki jo plača vlagatelj 
pobude;

– način plačevanja takse za obravnavanje zasebnih po-
bud in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.

II. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV  
LOKACIJSKE PREVERITVE

2. člen
(višina nadomestila stroškov)

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1.500,00 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2.500,00 evrov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 evrov.

3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preve-
ritve.

(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plači-
lu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude z elaboratom za 
lokacijsko preveritev.

(3) Sklep mora vsebovati naziv in naslov zavezanca, vi-
šino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila 
nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko 
računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se 
nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.

(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata, izvedbo postopka lokacijske preveritve in izdajo skle-
pa o lokacijski preveritvi skladno z ZUreP-2, vendar investitorju 

oziroma pobudniku ne zagotavlja pozitivne potrditve lokacijske 
preveritve na Občinskem svetu Občine Braslovče.

III. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMB 
NAMENSKE RABE PROSTORA

4. člen
(višina takse)

(1) Pobuda po tem odloku pomeni izpolnjena vloga na 
obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo 
bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške 
prilog nosi pobudnik sam in niso predmet takse tega odloka. 
Prav tako pobudnik nosi strošek dodatnih prilog, v kolikor se 
tekom usklajevanja pobud v postopku sprememb in dopolnitev 
OPN na podlagi morebitnih drugih zahtev nosilcev urejanja 
prostora ugotovi, da je potrebno pobudo dopolniti z dodatnimi 
prilogami, obrazložitvami, strokovnimi podlagami ali podobno, 
s čimer nastanejo posebni stroški.

(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljiških parcel, se 
za posamezno pobudo šteje pobuda dana za eno prostorsko 
zaokroženo celovito območje v okviru ene enote urejanja pro-
stora in se nanaša na en namen.

(3) Višina takse za obravnavanje posamezne pobude za 
spremembo namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu 
znaša:

– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 
200,00 evrov,

– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 
100,00 evrov.

(4) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno 
rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.

(5) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih 
pisnih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali 
odpravo pomanjkljivosti, se taksa ne plača.

5. člen
(način plačila takse)

(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču ob-

čine vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.
(3) Taksa se plača z gotovino v vložišču občine ali pri po-

nudnikih plačilnih storitev. Plača se na prehodni podračun ob-
čine in z uporabo reference, določene za plačilo takse organu.

(4) V kolikor ob prejemu pobude taksa ni plačana oziroma 
ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od pobudnika 
vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje pobudniku plačil-
ni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve 
plačilnega naloga.

(5) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude in ne 
zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temveč zgolj 
obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skla-
dnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega 
razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika mo-
žnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo.

IV. KONČNE DOLOČBE

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z uveljavitvijo 
Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče.

Št. 007-2/2018-1
Braslovče, dne 5. septembra 2018

Župan 
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.
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2974. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 
42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ter 2. in 16. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine 
Braslovče na 23. seji dne 5. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Braslovče, Braslovče 22, 

3314 Braslovče (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na 
področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje, javni vzgoj-
no-izobraževalni zavod Osnovna šola Braslovče (v nadaljeva-
nju: zavod).

Zavod je vpisan v sodni register Registrskega sodišča v 
Celju, pod reg. št. 1-1167-00.

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno šolstvo, pod št. 278 
z dne 8. 4. 2002.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Braslovče.
Skrajšano ime: OŠ Braslovče.
Sedež zavoda: Rakovlje 15 b, Braslovče.

III. PEČAT ZAVODA

3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 

35 mm in pečat premera 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež 
Osnovne šole Braslovče. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj s sklepom določi število pečatov, njihovo upora-
bo in hrambo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju vzgoje in izo-

braževanja: osnovnošolsko izobraževanje (osnovna šola) in 
predšolska vzgoja (vrtec).

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, za lastne potrebe ali 
zaradi dopolnjevanja svoje dejavnosti ali zaradi smotrne rabe 
premoženja, ki ga ima v upravljanju (tržna dejavnost).

5. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti, opredeljene z Ured-

bo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08):

– 85.100 predšolska vzgoja,
– 85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– 38.110 zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom,
– 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 56.102 okrepčevalnice in podobni obrat,

– 56.300 strežba pijač,
– 56.290 druga oskrba z jedmi,
– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 58.190 drugo založništvo,
– 62.090 druge z informacijsko tehnologijo in računalni-

škimi storitvami povezane dejavnosti,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije,
– 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti,
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje in
– 90.010 umetniško uprizarjanje,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 93.110 obratovanje športnih objektov in
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev šole,
– svet staršev vrtca in
– strokovni organi.

Svet zavoda

7. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev šole in vrtca.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov 

staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učencev 
šole oziroma status varovanca v vrtcu.

Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni 
največ dvakrat zaporedoma.

8. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine 

Braslovče.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na nepo-

srednih in tajnih volitvah. Volitve predstavnikov delavcev se 
izvedejo tako, da se izvolijo trije predstavniki matične osnovne 
šole Braslovče, en predstavnik podružničnih šol in en pred-
stavnik vrtca.

V primeru, ko je predstavnik delavcev v času mandata 
Sveta zavoda zaradi potreb delovnega procesa, začasno pre-
razporejen na delo v drugo enoto, za dobo največ do enega 
šolskega leta, se nadomestne volitve ne izvedejo.

Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev 
šole in svet staršev vrtca izmed sebe tajno ali javno. Svet 
staršev šole izvoli dva predstavnika staršev. Svet staršev vrtca 
izvoli enega predstavnika staršev.

9. člen
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih ozi-

roma izvoljenih najmanj 8 članov in se je iztekel mandat svetu 
prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem 
konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član ime-
novan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma 
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izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko 
se izteče mandat celotnega sveta.

Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj, ki jo do izvolitve 
predsednika sveta tudi vodi.

Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo 
zaposleni v šoli.

10. člen
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Člani sveta izmed članov izvolijo predsednika in name-

stnika.
S pravili zavoda se podrobneje določi način volitev pred-

stavnikov zaposlenih in staršev v svet zavoda.
S pravili zavoda se podrobneje določi delovanje, odlo-

čanje sveta zavoda in druga pomembna vprašanja v zvezi z 
delom sveta zavoda.

11. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, 

za katero je bil imenovan, če:
– umre ali je dolgotrajno nesposoben za članstvo v svetu,
– sam zahteva,
– je odpoklican,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta lahko odpokliče organ, pristojen za ime-

novanje oziroma izvolitev, po postopku, kot je predviden za 
imenovanje ali izvolitev.

S pravili zavoda se podrobneje predpiše postopke ob 
predčasnem prenehanju mandata članu sveta.

12. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma 

vrtca,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni 

problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi 

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja v skladu z 
zakonom,

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učitelj-
ski, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev in skupnost učencev,

– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema letno poročilo zavoda,
– daje ustanovitelju ali ravnatelju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih,
– imenuje pritožbeno komisijo,
– opravlja druge z zakonom, statutom in splošnimi akti 

določene naloge sveta zavoda oziroma vrtca.

Ravnatelj

13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. 

Ravnatelj zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zako-
nitost poslovanja šole. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgo-

voren za njegovo izvedbo,
– predlaga svetu zavoda v sprejem letni program in fi-

nančni načrt in letno poročilo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in 

dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega in predavatelj-

skega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev 

oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan-

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte šole, razen statuta,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji 
šole oziroma vrtca,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in 
drugimi predpisi.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje 
pristojnosti pisno pooblasti javnega uslužbenca zavoda.

14. člen
Ravnatelj imenuje dva pomočnika ravnatelja, enega za 

osnovno šolo in enega za vrtec, ki mu pomagata pri opravljanju 
poslovodnih in pedagoških nalog.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno 
pooblasti ravnatelj. Eden od pomočnikov ravnatelja, ki ga pisno 
pooblasti ravnatelj, ravnatelja nadomešča v njegovi odsotnosti.

Ravnatelj lahko imenuje in razrešuje pomočnika ravna-
telja v skladu s prvim ali tretjim odstavkom 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

15. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku 

in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed stro-
kovnih delavcev oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar 
največ za eno leto.

16. člen
Ravnatelju preneha mandat s potekom časa za katerega 

je imenovan.
Ravnatelju preneha mandat pred potekom časa za kate-

rega je imenovan:
– če to sam zahteva in če nastane kateri od razlogov, ko 

po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje 
po samem zakonu,

– če je razrešen.
Ravnatelj je lahko razrešen:
– če pri delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih šole 

ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov šole ali ravna 
v nasprotju z njimi,

– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči 
šoli večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje 
dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje 
pri opravljanju dejavnosti šole ali

– če zaradi drugih utemeljenih okoliščin, svet zavoda oce-
ni, da ravnatelj ne more več uspešno opravljati svoje funkcije.

Ravnatelja razreši svet zavoda po postopku predpisanim 
z zakonom.

Svet staršev šole in vrtca

17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se obli-

kujeta sveta staršev, in sicer svet staršev šole in svet staršev 
vrtca. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev 
zagotavlja vrtec oziroma šola.
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Sveta staršev sta sestavljena tako, da ima v njem vsak 
oddelek šole oziroma vrtca po enega predstavnika, ki ga starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Podrobneje se 
način dela imenovanje članov sveta staršev šole in sveta star-
šev vrtca opredeli v Pravilih zavoda.

Strokovni organi

18. člen
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski 

zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovna organa v vrtcu sta: vzgojiteljski zbor in strokov-

ni aktiv vzgojiteljev.
Sestava in delo strokovnih organov sta določena z za-

konom.

VI. ORGANIZIRANOST ZAVODA

19. člen
Zavod ima dve organizacijski enoti: osnovno šolo in vrtec.
Osnovna šola (matična šola) ima podružnične šole:
– Podružnična osnovna šola Letuš v Letušu 32,
– Podružnična osnovna šola Gomilsko na Gomilskem 34,
– Podružnična osnovna šola Trnava v Trnavi 5b.
Vrtec ima organizacijske enote:
– Braslovče,
– Letuš in
– Trnava.
Podružnično šolo v skladu z zakonom, s standardi, z nor-

mativi, drugimi splošnimi akti vodi vodja podružnične šole, ki ga 
imenuje in razrešuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. 
Naloge vodje enote vrtca se podrobneje opredelijo s sistemizacijo.

Organizacijsko enoto vrtca v skladu z zakonom, standar-
di, normativi, drugimi splošnimi akti vodi vodja organizacijske 
enote vrtca, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed strokov-
nih delavcev vrtca. Naloge vodje enote vrtca se podrobneje 
opredelijo s sistemizacijo.

Podrobneje se organizacijska struktura šole v povezavi 
z organizacijo spremljajočih dejavnosti določi s sistemizacijo.

VII. ŠOLSKI OKOLIŠ

20. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovno-

šolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:
1. za matično šolo naselja: Braslovče, Glinje, Kamenče, 

Male Braslovče, Parižlje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, 
Spodnje Gorče, Topovlje, Zgornje Gorče,

2. za podružnično šolo Gomilsko naselja: Gomilsko, Graj-
ska vas, Šmatevž, Zakl,

3. za podružnično šolo Letuš naselja: Dobrovlje, Letuš, 
Podgorje pri Letušu,

4. za podružnično šolo Trnava naselja: Orla vas, Šentru-
pert, Trnava.

Učenci podružničnih šol Letuš in Gomilsko so od 6. razre-
da, učenci podružnične šole Trnava pa praviloma od 5. razre-
da, vključeni v šolski okoliš matične šole Braslovče.

V primeru neenakomerne porazdelitve učencev oziroma 
prostorske stiske posameznih enot šole so dopustna odsto-
panja in prehod učencev v drug šolski okoliš. O spremembah 
odloči ravnatelj.

VIII. POGOJI IN SREDSTVA ZA DELO

21. člen
Ustanovitelj in država morata zagotavljati ustrezne pogoje 

za delo v skladu z zakoni in s standardi in normativi za opravlja-
nje vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda.

22. člen
Vse premično in nepremično premoženje in druga lastni-

ška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustano-
vitelja. Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja.

Ustanovitelj s posebnim aktom določi premoženje, ki ga 
ima zavoda v upravljanju. Ustanovitelj določi medsebojne pra-
vice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc 
in medsebojnega obveščanja.

Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan 
ravnati v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnost.

23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti javne 

službe v skladu z zakonom, iz javnih sredstev, iz sredstev dr-
žavnega proračuna, občinskega proračuna, prispevkov staršev, 
plačil storitev, lahko pa tudi iz drugih virov in tržne dejavnosti.

Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo, če je z 
zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod pogoji, 
ki jih določi občinski svet.

24. člen
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 

medsebojno dogovorjenega programa iz registrirane dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde, ki 
veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.

25. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi za 

dejavnost in razvoj javne službe v skladu z odločitvijo usta-
novitelja.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI  
V PRAVNEM PROMETU

26. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava in nastopa v prav-

nem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, 

s katerimi razpolaga.
Organizacijska enota ter podružnična šola v pravnem 

prometu nimata pooblastil.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

27. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki 

jih je potrebno urediti za delovanje in poslovanje, uredi s pravili 
in splošnimi predpisi.

Pravila sprejeme svet zavoda na predlog ravnatelja.
Splošne akte in sistemizacijo sprejema ravnatelj. Sistemi-

zacijo delovnih mest delovnih mest ravnatelj določi na podlagi 
normativov in standardov za šolo v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za šolstvo, za vrtec pa v soglasju z ustanoviteljem.

XI. NADZOR IN POROČANJE

28. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter 

poslovanjem v okviru svojih pristojnosti opravljajo državni or-
gani.

Ustanovitelj lahko opravlja nadzor nad poslovanjem za-
voda samostojno ali preko svojih nadzornih organov (nadzorni 
odbor občine, revizijska služba) ali za nadzor najame zunanje-
ga usposobljenega izvajalca. O načinu, vsebini, obsegu in času 
nadzora odloči ustanovitelj samostojno.
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Ravnatelj je odgovoren za vzpostavitev in delovanje 
ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter 
notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.

29. člen
Zavod mora ustanovitelju posredovati finančni načrt in 

letno poročilo, najkasneje v 14 dneh po sprejetju.
Zavod mora ustanovitelju poročati o pomembnih zadevah 

s področja poslovanja zavoda in upravljanja s premoženjem.
Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna 

ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih 
v zvezi z delovanjem in poslovanjem zavoda in upravljanja s 
sredstvi.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Ravnatelj in drugi organi, vezani na mandat, opravljajo 

svoje naloge do izteka podeljenega mandata.

31. člen
Ravnatelj mora svetu zavoda predlagati v sprejem pravila 

zavoda v roku 3 mesecev od pričetka veljavnosti tega odloka. 
Ravnatelj mora ostale splošne akte uskladiti s tem odlokom in 
pravili v roku 6 mesecev od pričetka veljavnosti tega odloka.

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Braslovče, Uradni list RS, št. 71/01, 60/07, 23/07, 30/10, 
101/15 in 22/17.

33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2018-1
Braslovče, dne 5. septembra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2975. Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe za gradnjo 
kmetijskih objektov – kmetija Rojnik

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 
22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 23. redni seji dne 
5. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

na kmetijskih zemljiščih brez spremembe 
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – 

kmetija Rojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine in Od-

lokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, 

št. 16/08, 46/11, 8/15) se s tem odlokom sprejme občinski 
podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spre-
membe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kme-
tija Rojnik (v nadaljevanju: OPPN) po projektu, ki ga je izdelal 
AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 26/17 in so sestavni del 
tega odloka.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v 5. členu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in v Zakonu 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).

2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PRO-

STORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

3. člen
Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije 

Rojnik v naselju Poljče v neposredni bližini že obstoječih stavb 
in zajema kmetijska zemljišča naslednjih parc. št.: 787/1-del, 
793, 794/1-del in 794/3-del vse k.o. Spodnje Gorče. Velikost 
območja OPPN znaša cca 3500,00 m².

Meja območja urejanja OPPN meji na vzhodni strani z 
obstoječimi zazidljivimi površinami ter na zahodni, severni in 
južni strani s kmetijskimi površinami.

Preko obravnavanega območja prostorske ureditve po-
teka obstoječi SN nadzemni el. en. vod., katerega je potrebno 
upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu. 
Predvideni objekt ne bo priključen na vodovodno omrežje. Iz-
vedba elektro priključka poteka preko obstoječega odjemnega 
mesta. Območje se preko obstoječih manipulativnih površin in 
že zgrajenega priključka priključuje na lokalno cesto.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA  
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejav-

nosti:
– kmetijska dejavnost.

5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, 

oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– legalizacija objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe za kme-

tijsko dejavnost
– rekonstrukcija objektov
– odstranitve objektov
– dozidave in nadzidave.

6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu-

stnih objektov glede na namen:
– kmetijski objekti, ki so neposredno namenjeni kmetijski 

dejavnosti (stavba za obiralni stroj hmelja, strojne lope in druge 
nestanovanjske kmetijske stavbe)

– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in 
energetska infrastruktura)
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– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi 
obstoječih predpisov za potrebe kmetijske dejavnosti

– zelene površine.

7. člen
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 

je pri oblikovanju novih objektov ter ureditvi zunanjih površin 
ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih ele-
mentov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje naselja 
v njegovi morfologiji.

Kmetijski objekti:
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji; dovoljene 

so tolerance v smeri sever-jug in vzhod-zahod, pod pogojem, 
da so zagotovljeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev 
elektro energetskega omrežja. Odmik od sosednjih zemljiških 
parcel je lahko tudi manjši kot je prikazano v geodetski zazidal-
ni situaciji s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.

– horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski zazi-
dalni situaciji. Možna večja odstopanja (v »+« ali v »–«) od hori-
zontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, 
da je zagotovljena požarna varnost objekta. Pri projektiranju 
objektov se mora ohranjati min. razmerje med stranicami 1:1 
do 1:3,5.

– vertikalni gabarit: Višina etaž mora biti prilagojena teh-
nologiji objekta, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, do-
voljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan 
iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno 
višino obstoječih kmetijskih objektov, nad koto ± 0,00 m (kota 
pritličja). Izjemoma se dovoli višina objekta nad višino obsto-
ječih kmetijskih objektov če to izrecno pogojuje tehnologija 
objekta.

– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna;
– kota pritličja: ±0,00 = 287,70; toleranca ±0,50;
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Naklon 

strešine naj bo najmanj 30º z minimalnimi napušči, ter krito 
z opečnato kritino naravne barve. Na strešinah so dovoljene 
postavitve fotovoltajike za pridobivanje električne energije.

– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni 
omet v svetlih, pastelnih barvah. V primeru izvedbe fasade z 
lesom naj bo le-ta obdelana v vertikalni usmerjenosti in naj bo 
prepuščena naravni pantinaciji.

– oblikovanje odprtin: svobodno;
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek z 

dovozno cesto do kmetijskih objektov je izveden iz kategorizira-
ne občinske ceste. Manipulativne površine na gradbeni parceli 
se izvedejo v makadamski obliki ali se asfaltirajo oziroma tlaku-
jejo. Območje okoli objekta, predvsem vzdolž severne stranice, 
se naj zasadi z avtohtonim listopadnim drevjem (npr. oreh, lipa 
idr.). Možna je tudi zasaditev visokodebelnih sadnih dreves.

8. člen
Enostavni objekti:
Na območju OPPN je možna gradnja enostavnih in ne-

zahtevnih objektov skladno z obstoječo zakonodajo, za potrebe 
kmetijske dejavnosti. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovne-
mu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z 
osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in monta-
žne konstrukcije.

9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti v ureditvenem območju obsega-

jo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno 
energetsko infrastrukturo, ter objekte zvez in telekomunikacij. 
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno.

10. člen
Gradbena parcela:
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – 

oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. Dovoljuje se 
združitev in delitev parcel. V grafičnem delu OPPN je v uredi-

tvenem območju so objekti locirani na sedanje lastniško stanje 
parc. št. 787/1-del, 793, 794/1-del in 794/3-del vse k.o. Spo-
dnje Gorče. Dovoljen odmik zidu kmetijskih nezahtevnih in 
enostavnih objektov, ki se vežejo na kmetijsko dejavnost od 
sosednjih parcelnih mej je 4,00 m. V kolikor investitor pridobi 
soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt 
z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno 
varnostne zahteve.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO  
UREJANJE OBMOČJA

11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje OPPN se prometno navezuje preko obstoječega 

cestnega priključka na parceli št. 794/3 k.o. Spodnje Gorče 
na javno občinsko cesto, ki je kategorizirana kot javna pot 
JP990150 (odsek JP990151 Poljče) parc. št. 954/1. Priključe-
vanje mora biti varno in pregledno, zagotovljeno mora biti polje 
preglednosti. V polju preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, 
grmovja ali visokih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali 
storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost.

12. člen
Vodovod:
Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnava-

nem območju možna preko izgrajenega javnega vodovoda v iz-
vedbi PE DN 160 mm, ki poteka na obravnavanem območju. V 
OPPN-ju obravnavani objekt ne bo priključen na javni vodovod. 
V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih površin, 
mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi vodo-
voda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega objek-
ta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarpe, 
ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m 
pod koto terena. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba 
materialov iz modularne litine. Minimalni odmik novih objektov 
od javnega vodovoda znaša 4,00 m. Predviden objekt se nave-
zuje na obstoječe hidrantno omrežje na tem območju.

13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih in meteornih voda:
Fekalna kanalizacija:
Na obravnavanem območju predvidenega OPPN ni zgra-

jeno javno kanalizacijsko omrežje. V predvidenih objektih ne 
bo fekalnih odplak.

Meteorna kanalizacija:
Na širšem območju OPPN še ni zgrajena meteorna kana-

lizacija. Čiste meteorne vode se preko peskolovov in revizijskih 
jaškov odvajajo v sistem meteorne kanalizacije in dalje v poni-
kovalnico, onesnažene pa je potrebno pred tem očistiti preko 
lovilca olj in maščob. Obstoječa kmetija ima rešeno odvajanje 
meteornih vod v ponikovalnico.

14. člen
Električno omrežje:
Za območje OPPN se izdelala idejna zasnova nizkona-

petostnega priključka pod številko 894/18, katerega je izde-
lalo podjetje EL-PROJEKT d.o.o., v juliju 2018. Za napajanje 
obravnavanega objekta bo investitor uporabil obstoječo moč, 
pri čemer je treba preurediti obstoječo TP Poljče in predvideti 
novo merilno mesto na stalno dostopnem mestu. Obstoječi 
izvod za obiralni stroj se bo odstranil, podaljšal in speljal v novo 
predvideno razvodno omaro PO. Obstoječi tokovniki v TP se 
bodo odstranili in na njihovo mesto dogradilo novo podnožje 
400A za varovanje dovoda do nove predvidene PMO. Obstoječi 
števec iz TP se prestavi v PMO, hkrati pa se predvidi prostor-
ska rezerva za naknadno dograditev tokovodnikov. Za odvod iz 
TP se bo predvidel kabel E-AY2Y-J 4x150 RM+1,5 RE mm2, ki 
se bo vkopal v zemljo. PMO bo imela ločen merilni in priključni 
del. Merilno mesto bo opremljeno z glavno varovalko in imelo 
ustrezen števec delovne energije. Uporabila se bo obstoječa 
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priključna moč 53 kW, kar ustreza omejevalvcu toka 3 x 80A. V 
fazi PGD je potrebno pridobiti projektne pogoje, soglasje za pri-
ključitev in soglasja k projektu v skladu z veljavno zakonodajo.

15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavanih območjih ni TK omrežja in ni umeščen 

kabelsko razdelilni sistem. Predvideni objekti ne bodo priklju-
čeni na telefonsko omrežje in na kabelsko razdelilni sistem.

16. člen
Odpadki:
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za od-

padke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo 
zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, 
kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto 
je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz 
vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih 
odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na 
območju Občine Braslovče.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJA NARAVE TER TRAJNOSTNO RABO 

NARAVNIH DOBRIN

17. člen
Varstvo pred hrupom
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obrav-

navano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vre-
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) 
razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim 
posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovolje-
ne ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi 
katerih se izvede protihrupna zaščita.

18. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati 

mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in sre-
dnjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da za-
gotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej 
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v 
navedeni uredbi.

19. člen
Varstvo voda in urejanje voda:
Obravnavano območje leži na levem bregu vodotoka 

Trebnik. V študiji »Zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji 
Savinjski dolini Karte poplavne nevarnosti in karte razredov 
poplavne nevarnosti-obstoječe stanje (Savinja, Bolska, Trna-
vica)«, št. proj. 33/08, št. načrta 873-FR/08-3, april 2011, ki jo 
je za naročnika Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana, izdelal inženiring za vode d.o.o., Pot za Br-
dom 102, 1000 Ljubljana, je ugotovljeno, da predmetno ob-
močje, glede na obstoječe stanje, spada v preostali razred 
poplavne nevarnosti. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno 
upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavno-
sti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in 
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 
št. 89/08), vrste posegov v prostor pa morajo biti načrtovane s 
prilogo 1 in 2 uredbe.

Zahodno od obstoječih objektov kmetije Rojnik je v sklo-
pu OPPN predvidena gradnja skladišča za hmelj. Koto terena 
na območju OPPN (parkirišča, ceste, manipulativne površine, 
zelenice …) ni dopustno nadvišati nad koto sosednjih zemljišč. 
Koto pritličja skladišča za hmelj je dopustno dvigniti nad po-
plavno varno koto visoke vode, to je vsaj 50 cm nad okoliškim 

terenom. Pri gradnji novih objektov in urejanju okolice je pre-
povedano graditi prečne linijske objekte (zidove, nasipe), ki bi 
preprečevali prost odtok poplavnih vod proti jugu. Umestitev 
objekta v prostor ob upoštevanju predlaganih usmeritev ne 
bo imela negativnega vpliva na vodni režim. Ob upoštevanju 
teh pogojev, se poplavna varnost širšega območja in okolice 
predvidene gradnje ne bo poslabšala in bo gradnja skladna z 
uredbo mogoča.

Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpa-
dnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/14 in 98/15) in Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in 
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85, Uradni list RS, št. 98/07 
in 5/13). Na obravnavanem območju predvidenega OPPN ni 
zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. V predvidenem objektu 
ne bo fekalnih odplak.

Po evidencah MOP, DRSV, se obravnavana lokacija ne 
nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Na ob-
močju ni vodotokov oziroma ni predvidenih posegov na vodna 
ali priobalna zemljišča vodotokov.

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na pod-
lagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.

20. člen
Ohranjanje narave:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja 

narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko po-
membnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon 
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju 
ZON-UPB), zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba 
izvesti.

21. člen
Varstvo kulturne dediščine:
V neposredni bližini načrtovanega objekta se nahajata 

enoti registrirane nepremične kulturne dediščine Poljče pri 
Braslovčah – Kašča na domačiji Poljče 8 (EŠD 22627) in Poljče 
pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Poljče 8 (EŠD 22626). 
Enoti registrirane nepremične kulturne dediščine sta varovani 
z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 46/11).

Ob upoštevanju usmeritev ZVKDS, OE Celje glede za-
snove objekta, izvedbe fasade v ometu oziroma lesu, izvedbi 
klasične dvokapnice krite z opečno kritino ter ustrezna zasadi-
tev okolice objekta bo dodatno vplivalo k manjši vidni izposta-
vljenosti objekta.

Površine znotraj območja OPPN še niso bile arheološko 
pregledane. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja, da 
mora najditelj v primeru odkritja arheološke ostaline, najdbo 
zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
ki nadalje ukrepa v skladu s predpisi s področja varstva kultur-
ne dediščine.

Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pri-
stojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi var-
stva arheoloških ostalin je potrebno zavodu za varstvo kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila 

za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti 
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in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005) EC8 (SIST 
EN-1998). Ureditveno območje obravnavanega občinskega 
podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki 
je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2013 
(Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) 
uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar mora 
biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Vsi posegi v območju prostorske ureditve 
morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upošte-
vanjem pridobljenega geološkega-geotehničinega poročila. V 
nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne 
vode nekontrolirano po terenu.

Požar
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno 

omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni 
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med 
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zido-
vi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti 
le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala. V primeru požara 
je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta.

Zaščitni ukrepi
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju za-

klonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) ni potrebno predvideti 
zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito 
pred vojnimi udejstvovanji.

Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani, 
projektirani in izvedeni skladno z izdelanim geološko-geome-
hanskim poročilom.

23. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 

zemljo, jo deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ure-
ditev zelenic.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

24. člen
Ureditveno območje OPPN, je mogoče izvajati postopno 

v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih 
objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na 
celotnem območju.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU OPPN

25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem obmo-

čju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objek-
tov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in 
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno 

deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni 

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na par-
celni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob-
vestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne 
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

26. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v 

sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno v 

grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik 
ali soglasje soseda od sosednjih gradbenih parcel in javnih 
cest, ter da je zagotovljena varnost cestnega prometa.

– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko 
gradijo večjega ali manjšega tlorisnega gabarita kot je do-
ločeno v grafičnih prilogah. Možna večja odstopanja (v »+« 
ali v »–«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih 
prilogah pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti 
in faktor izrabe parcele, ter da je zagotovljena požarna var-
nost objekta.

– za koto pritličja so tolerance ± 50 cm; kota manipula-
tivnih površin se prilagaja vozišču javne ceste z maksimalnim 
naklonom do 3 %.

– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali 
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena 
preglednost na cesti in varnost prometa.

– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je 
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se 
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne 
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obrato-
valni parametri in ekonomičnejša invensticijska vlaganja ob 
pogoju, da prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta 
OPPN.

IX. KONČNE DOLOČBE

27. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v 

Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in 
prostor.

28. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcij-

ske službe in komunalni nadzornik v občini.

29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35050-5/2017-16
Braslovče, dne 5. septembra 2018

Župan 
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče 
na 23. redni seji dne 5. 9. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Braslovče

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 

naprav v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 26/15) se drugi 
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN se določi v 
proračunu Občine Braslovče za posamezno leto.«
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2015-2
Braslovče, dne 5. septembra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

2977. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 
23. seji dne 5. 9. 2018 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

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

parc. št. 1378/2 – zemljišče v izmeri 125 m2, k.o. 984 Letuš. 
Navedena parcela preneha imeti status zemljišča v splošni rabi 
in postane lastnina Občine Braslovče.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti 

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

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-7/2018-2
Braslovče, dne 5. septembra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

2978. Razpis rednih volitev članov svetov vaških 
skupnosti na območju Občine Dolenjske 
Toplice

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, 
št. 94/07 in 51/10) in 49. člena Statuta Občine Dolenjske Topli-
ce (Uradni list RS, št. 3/17)

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov vaških skupnosti  

na območju Občine Dolenjske Toplice

1. Redne volitve v svete vaških skupnosti Pod Srebotni-
kom in Kočevske Poljane bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 041-1/2018-9
Dolenjske Toplice, dne 31. avgusta 2018

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

KRANJSKA GORA

2979. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska 
Gora

Na podlagi 36. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 
ter 114. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. redni 
seji dne 23. 5. 2018 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina poslovnika)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (v 
nadaljnjem besedilu poslovnik) ureja organizacijo in način dela 
občinskega sveta Občine Kranjska Gora (v nadaljnjem bese-
dilu občinski svet) ter delovnih teles občinskega sveta Občine 
Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu delovna telesa občin-
skega sveta) in način uresničevanja pravic in dolžnosti članov 
občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta ter druga 
vprašanja pomembna za delo sveta.

2. člen
(izrazi)

V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v obliki moškega 
spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
(smiselna uporaba določb)

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 
delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov.

4. člen
(javnost dela)

Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo 

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa 
ta poslovnik.

5. člen
(vrste sej občinskega sveta)

Občinski svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
Občinski svet se lahko sestaja tudi na slavnostnih in 

žalnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat letno.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne 

glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v 

primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku občine in drugih 

svečanih priložnostih. Za slavnostno sejo se ne uporabljajo 
določbe tega poslovnika, razen če je to posebej določeno.

Žalne seje se sklicujejo ob smrti za občino pomembnih 
javnih osebnosti.
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6. člen
(predstavljanje občinskega sveta)

Občinski svet predstavlja župan, delovno telo občinskega 
sveta pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
(žig občinskega sveta)

Občinski svet uporablja žig občine, ki je določen s sta-
tutom občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime 
občinskega organa “OBČINSKI SVET”.

Občinski svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih 
aktih in aktih o drugih odločitvah, ki jih sprejme občinski svet 
ter na dopisih.

Žig občinskega sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi 
delovna telesa občinskega sveta.

Žig občinskega sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo 
direktor občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
(sklic prve – konstitutivne seje)

Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na 
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan praviloma 
20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 dni po iz-
vedbi drugega kroga volitev župana.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandi-
datnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

9. člen
(dnevni red prve – konstitutivne seje)

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v 

občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih 

pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov čla-

nov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah 

kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne raz-

pravlja in ne odloča.

10. člen
(imenovanje komisije za potrditev mandatov)

Prvo sejo sveta novoizvoljenega občinskega sveta vodi 
najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog 
najstarejšega člana sveta določi svet.

Na prvi seji občinski svet izmed navzočih članov najprej 
imenuje predsednika in dva člana komisije za pregled prispelih 
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. 
Člane komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta. 
Občinski svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili 
vloženi, dokler niso imenovani člani komisije. O preostalih pre-
dlogih občinski svet ne odloča.

Komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 
potrditve mandatov članov sveta na podlagi poročila volilne 
komisije in potrdil o izvolitvi pregleda ugotovi, kateri kandidati 
so bili izvoljeni za člane občinskega sveta in predlaga občinske-
mu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane 
občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga 
potrditev mandatov članov občinskega sveta.

Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandi-
data za župana, komisija na podlagi poročila volilne komisije 

in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upra-
vičenosti pritožbe ter predlaga občinskemu svetu odločitve o 
posameznih pritožbah.

11. člen
(potrditev mandatov članov občinskega sveta  

in mandata župana)
Mandate članov občinskega sveta potrdi občinski svet 

na predlog komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo 
predloga potrditve mandatov članov sveta potem, ko dobi njeno 
poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti 
morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziro-
ma kandidatnih list.

Občinski svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso 
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne 
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet 
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandida-
ta ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Občinski svet na podlagi poročila volilne komisije in potr-
dila o izvolitvi župana na podlagi poročila komisije za pregled 
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
sveta posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za 
župana, oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana 
izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana občinske-
ga sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, 
o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti 
vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi 
za člana občinskega sveta.

12. člen
(začetek mandata članov občinskega sveta in župana)

Ko se občinski svet konstituira, nastopijo mandat novo-
izvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim članom občinskega 
sveta pa preneha.

V kolikor občinski svet ni sprejel pritožbe zoper mandat 
župana iz četrtega odstavka 10. člena, prične novoizvoljenemu 
županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta, prene-
ha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih 
delovnih telesih občinskega sveta.

13. člen
(imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve  

in imenovanja)
Ko je občinski svet konstituiran, imenuje najprej izmed 

svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja kot svoje stalno delovno telo.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV  
OBČINSKEGA SVETA

14. člen
(pravice in dolžnosti članov občinskega sveta)

Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene 
z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.

Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleže-
vati se sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih 
člani so. Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej 
drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem 
delu, vendar brez pravice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 

akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov ozi-
roma materialnih predpisov, za katere je v zakonu ali v statutu 
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana;

– predlagati občinskemu svetu obravnavo drugih vprašanj 
iz njegove pristojnosti;
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– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih 
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila 
(amandmaje) teh predlogov;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delov-
nih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih 
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica 
je občina oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom 
svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke 
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in 
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom 
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračun-
skih sredstev, za katere izve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov 
v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in po-
sebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

15. člen
(odgovornost članov občinskega sveta)

Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost 
zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravlja-
njem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja 
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana ob-
činskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

16. člen
(svetniške skupine)

Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta 
izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, ima-
jo le pravice, ki gredo posameznemu članu občinskega sveta.

17. člen
(pridobivanje potrebnih podatkov in pojasnil za delo)
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati na seji ob-

činskega sveta od župana, drugih občinskih organov in občin-
ske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z 
delom v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovo-
riti na vprašanja članov občinskega sveta na seji občinskega 
sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občin-
skega sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma 
posredovati pojasnila tudi v pisni obliki najkasneje v 30 dneh.

Član občinskega sveta ima pravico na seji občinskega 
sveta županu ali direktorju občinske uprave postaviti vprašanje 
ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za 
sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.

18. člen
(postavljanje vprašanj in pobud)

Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena 
posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

Vsak član občinskega sveta ima pravico postaviti vpraša-
nja in dati pobude v pisni obliki ali ustno na seji sveta.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 mi-
nute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora predsedujoči posredo-
vati tistemu, na katerega je naslovljeno.

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavlje-
ne tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem 
primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan ozi-
roma član občinskega sveta na to opozori in člana občinskega 
sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

19. člen
(odgovori na vprašanja in pobude)

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obve-
zno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta župan 

ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo na-
domeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor 
na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma pro-
učitev, lahko župan ali direktor občinske uprave oziroma njun 
namestnik odgovori na naslednji redni seji.

Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun name-
stnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita 
pisno, pisno pa morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, 
za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posre-
dovan vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa 
na naslednji redni seji.

20. člen
(razprava o odgovoru)

Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom na 
svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno poja-
snilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu 
svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči občinski 
svet z glasovanjem.

Če občinski svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora 
župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje seje.

IV. SEJE OBČINSKEGA SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
(sklicevanje sej)

Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje občinskega sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu s progra-

mom dela občinskega sveta, na podlagi sklepa občinskega 
sveta in drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter 
če to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat 
letno.

Župan lahko skliče redno sejo občinskega sveta, preden 
je končana predhodno sklicana seja, občinski svet pa nove 
redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.

22. člen
(udeležba na seji oziroma opravičilo)

Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej občin-
skega sveta in njegovih delovnih teles, katerih član je.

Če ne more priti na sejo občinskega sveta ali njegovega 
delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih 
za to obvestiti župana ali direktorja občinske uprave oziroma 
predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če 
zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana 
ali direktorja občinske uprave oziroma predsednika delovnega 
telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, 
ko je to mogoče.

Članu občinskega sveta, ki se neupravičeno ne udeleži 
redne seje sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravlja-
nje funkcije oziroma sejnina.

Če se član delovnega telesa občinskega sveta iz neo-
pravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v 
koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga 
občinskemu svetu njegovo razrešitev.

23. člen
(vabilo za redno sejo)

Vabilo za redno sejo občinskega sveta skupaj s pre-
dlogom dnevnega reda se pošlje članom občinskega sveta 
najkasneje deset dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z 
vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev 
zadev na dnevni red.
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Predlagatelj mora h gradivu pripraviti utemeljitev, s katero 
mora na ustrezen način:

– utemeljiti pravno podlago,
– opisati problematiko in razloge, ki narekujejo obravnavo 

zadeve,
– nakazati možne rešitve in njihove posledice ter spre-

membe, ki jih bo predlagana rešitev povzročila,
– opozoriti na posledice, ki bi nastale, če se predlagana 

rešitev ne sprejme,
– opozoriti na finančne in druge posledice variantnih 

rešitev,
– pripraviti predloge besedila sklepov.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžu-

panu (podžupanom), predsedniku nadzornega odbora občine, 
direktorju občinske uprave, predsednikom svetov krajevnih 
skupnosti ter predstavnikom medijev.

Vabila s priloženim gradivom se lahko pošlje po elektron-
ski pošti, lahko pa tudi v pisni obliki z redno pošto, če tako s 
pisno izjavo naroči prejemnik.

24. člen
(izredna seja)

Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje 
in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne 
seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na pre-
dlog delovnega telesa občinskega sveta ali na zahtevo najmanj 
četrtine članov občinskega sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo 
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi 
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski 
svet odloča.

Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedem dni od 
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve 
za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti 
upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom mora 
biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri dni pred 
sejo. Vabilo se pošlje v skladu z določbami tega poslovnika in 
se objavi na spletni strani občine.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s 
sklicem seznanjeni vsi člani občinskega sveta in se seje lahko 
udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga 
na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi 
gradivo za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda 
tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za 
sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne 
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem 
poslovnikom.

25. člen
(dopisna seja)

Dopisna seja občinskega sveta se lahko opravi, kadar 
ni pogojev za sklic redne seje občinskega sveta. Na dopisni 
seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu 
občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom 
predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, 
iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja 
se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vro-
čenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, 
ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali 
glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe 
dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne 
seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se 
šteje trajanje seje).

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem 
članom občinskega sveta, od katerih jih je osebno vročitev po-
trdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili 
člani občinskega sveta, ki so glasovali.

Predlog sklepa, ki je bil predložen na dopisno sejo je spre-
jet, če je za sklep glasovala večina članov občinskega sveta, ki 
so do roka oddali svoj glas.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni 
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov 
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti 
na naslednjo redno sejo sveta.

26. člen
(poročevalci na seji)

Na seje občinskega sveta se vabijo poročevalci za po-
samezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma 
direktor občinske uprave.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na 
dnevni red seje potrebna.

Poročevalci imajo nalogo odgovarjati na vprašanja župa-
na in članov občinskega sveta.

27. člen
(dnevni red seje)

Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi 
župan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, 
ki imajo pravico zahtevati sklic seje občinskega sveta. Posa-
mezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član 
sveta ali svetniška skupina.

V predlog dnevnega reda seje občinskega sveta se lahko 
uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so 
določeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če ni končan po-
stopek o aktu z enako ali podobno vsebino.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripra-
vljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na za-
četku seje.

Občinski svet ne more odločiti, da se v dnevni red uvrstijo 
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h kate-
rim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta 
ni bil predlagatelj, če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno 
telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, 
pa je obravnava nujna, ali če občinski svet odloči drugače.

28. člen
(vodenje seje)

Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vo-
denje sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v 
nadaljnjem besedilu: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči 
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to 
ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani občinskega sveta, 
ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslov-
nikom, vodi član občinskega sveta, ki ga pooblastijo člani 
občinskega sveta, ki so sklic seje zahtevali.

29. člen
(javnost seje)

Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo predstavnikov 

sredstev javnega obveščanja in možnostjo navzočnosti obča-
nov na sejah sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in 
občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je prilo-
ženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na 
spletni strani občine ter na krajevno običajen način. Sredstvom 
javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, 
v katerem poteka seja občinskega sveta, primeren prostor, da 
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lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne moti. 
Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane 
občinskega sveta.

Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega ob-
veščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih 
delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov 
seje odloči občinski svet.

Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva jav-
nega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej 
opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa lahko 
zahteva njegovo odstranitev iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre 
sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnev-
nega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu 
z zakonom niso informacije javnega značaja.

Kadar občinski svet sklene, da bo izključil javnost oziro-
ma kako točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti 
javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in 
članov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

30. člen
(ugotavljanje sklepčnosti seje)

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti občinski svet, kdo 
izmed članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan 
in se seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je občinski svet sklepčen. 
Predsedujoči obvesti občinski svet tudi o tem, kdo je povabljen 
na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi 
z delom na seji in drugimi vprašanji.

31. člen
(snemanje sej)

Seje občinskega sveta se zvočno snemajo. Zvočni zapis 
služi kot pomoč pri pisanju zapisnika. Predsedujoči na začetku 
seje pove, da se seja snema.

Z namenom zagotavljanja javnosti dela organa in obve-
ščanja občanov lahko seje občinskega sveta snema tudi lokal-
na televizija ATM Kranjska Gora pod pogojem, da vsi navzoči 
privolijo v snemanje seje. V tem primeru se izvaja direktni pre-
nos seje na lokalni televiziji ATM Kranjska Gora. Posnetek seje 
ATM Kranjska Gora po predvajanju izroči občini. O prenosu sej 
se sklene posebna pogodba z izvajalcem prenosa, v kateri se 
določijo medsebojne pravice in obveznosti.

Odločitev glede snemanja in predvajanja seje na lokalni 
televiziji ATM Kranjska Gora sprejme občinski svet, ki mora 
v primeru sprejema sklepa o snemanju in predvajanju sej na 
lokalni televiziji ATM Kranjska Gora, v proračunu občine za to 
zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva.

32. člen
(določitev dnevnega reda)

Občinski svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej odloča 

o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega 
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o mo-
rebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali 
hitri postopek.

Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za točko 
»potrditev zapisnika«.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave 
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo 
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom 
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev 
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda 
občinski svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za 
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pre-
dlog dnevnega reda v celoti.

33. člen
(vrstni red obravnave točk dnevnega reda)

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 
določenem (sprejetem) vrstnem redu.

Med sejo lahko predsedujoči predlaga spremembo vr-
stnega reda obravnave posameznih točk dnevnega reda, če 
med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je po-
trebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega 
reda, na kateri je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obrav-
nave je potrebno obrazložiti.

34. člen
(razprava)

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko 
poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, 
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazlo-
žitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom 
drugače določeno. Kadar občinski svet tako sklene, je predla-
gatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega poo-
blaščeni podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k 
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega 
telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazlo-
žitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega 
telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem 
redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega 
člana lahko traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posa-
mezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, 
vendar ne več kot petnajst minut.

Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima 
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljav-
ca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi re-
plike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. 
Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave 
lahko trajajo le po tri minute.

35. člen
(vsebina in čas razprave)

Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-
nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči 
pozval.

Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali preko-
rači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po 
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z 
razpravo, mu predsedujoči vzame besedo. Zoper odvzem be-
sede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči občinski 
svet brez razprave.

36. člen
(kršitev poslovnika)

Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovni-
ka ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, 
ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika 
ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči 
občinski svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali 
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je pov-
zročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da 
predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več 
kot pet minut.
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37. člen
(prekinitev dela občinskega sveta)

Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, 
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na 
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stali-
šča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje 
po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo občinskega 
sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov 
po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve 
dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči 
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo občinskega sveta, če ugotovi, 
da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delov-
nem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene občinski svet. 
Če je delo občinskega sveta prekinjeno zato, ker seja ni več 
sklepčna, sklepčnost pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedu-
joči sejo konča.

38. člen
(odmor)

Seje občinskega sveta se praviloma sklicujejo ob sedem-
najsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo 
več kot štiri ure.

Predsedujoči odredi desetminutni odmor vsaj po dveh 
urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen 
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta, 
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave 
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev 
ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor 
lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred 
oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčr-
panju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet ali 
se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

39. člen
(preložitev razprave in odločanja)

Če občinski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal 
razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne 
želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi 
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko občinski svet 
odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet 
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

40. člen
(red na seji)

Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme 
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med go-
vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo 
le predsedujoči.

41. člen
(ukrepi za kršitev reda na seji)

Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 
naslednje ukrepe:

– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

42. člen
(pojasnilo ukrepov za kršitve na seji)

Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če go-
vori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če 
na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim 
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na 
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega 
poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu 
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali od-
vzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen 
ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti 
prostor, v katerem je seja.

43. člen
(odstranitev drugih udeležencev s seje)

Predsedujoči lahko tudi odredi, da se odstrani s seje vsak 
drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem 
onemogoča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, predsedujoči odredi, da se odstra-
nijo vsi poslušalci.

44. člen
(prekinitev seje zaradi zagotovitve reda)

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda 
na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

45. člen
(veljavnost odločanja)

Občinski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih 
večina vseh članov sveta.

Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim 
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru ozi-
roma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov 
občinskega sveta v sejni sobi.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska ve-
čina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve 
tretjini vseh članov občinskega sveta.

46. člen
(javno in tajno glasovanje)

Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko občinski svet odloča, če tako 

sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vpraša-
nju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član 
sveta.

47. člen
(način glasovanja)

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o 
katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem 
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta 
poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru 
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ 
dve minuti.

H glasovanju pozove predsedujoči člane občinskega sve-
ta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« spre-
jem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za 
sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu 
predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo 
enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.

Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, 
če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« 
njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko 
članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon, statut ali 
ta poslovnik.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi 
in objavi izid glasovanja.
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48. člen
(javno glasovanje s kartoni)

Javno glasovanje se opravi z dvigom kartonov v roki, s 
katero glasujejo. Pri vprašanju, »kdo je za«, člani občinskega 
sveta, ki se opredelijo »ZA«, uporabijo zelen karton. Na vpra-
šanje »kdo je proti«, člani občinskega sveta, ki se opredelijo 
»PROTI« dvignejo rdeči karton.

49. člen
(poimensko glasovanje)

Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če občinski 
svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene 
četrtine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abece-
dnem redu prve črke njihovih priimkov.

Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«. 
O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri 
vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži 
njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.

50. člen
(tajno glasovanje)

Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na 
predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v 
zvezi s tajnim glasovanjem zagotovi direktor občinske uprave 
ali javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je 
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene s pečatom, ki ga upora-
blja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in 
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na 
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagoto-
vljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in 
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na levi strani, »PROTI« pa na 
desni strani. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali 
besedo »PROTI«.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, 

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu 
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zapo-
redno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega 
se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kan-
didatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasov-
nico v glasovalno skrinjico.

51. člen
(ugotavljanje izida glasovanja)

Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-
vanja.

O ugotavljanju izida glasovanja se sestavi poročilo o izidu 
glasovanja, ki vsebuje naslednje podatke o:

– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi komisije s podpisi njenih članov,
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma 

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posa-
mezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano veči-
no ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih, pa 
kateri kandidat je imenovan.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta.

52. člen
(ponovitev glasovanja)

Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku 
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje 
ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči občinski svet brez razprave 
na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glaso-
vanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče 
glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja 
se ne ponavlja.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

53. člen
(vsebina zapisnika)

O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa 

podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem 
glasovanju, o odsotnosti članov sveta in o razlogih zanjo, o 
udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, 
o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih 
sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o skle-
pih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedu-
jočega ter o stališču statutarno pravne komisije o postopkovnih 
vprašanjih. Zapisniku je treba priložiti original vabila in gradivo, 
ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi direktor občinske 
uprave, ki lahko za vodenje zapisnika seje občinskega sveta 
pooblasti drugega javnega uslužbenca.

54. člen
(potrditev zapisnika)

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo 
in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih 
sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko da 
pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik 
ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih spre-
memb in dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči občinski svet 
po predhodnem predvajanju zvočnega zapisa.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile 
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen 
in dopolnjen s sprejetimi pripombami, če se to ugotovi po pre-
verjanju zvočnega zapisa.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo 
vodil, in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni javni 
uslužbenec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletni strani občine in 
na krajevno običajen način.

Zapisnik seje občinskega sveta, ki je bila zaprta za jav-
nost oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem 
delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in 
ne objavlja. Člane občinskega sveta z njim pred potrjevanjem 
zapisnika seznani predsedujoči.

O seji občinskega sveta, ki je bila zaprta za javnost, se 
vodi poseben zapisnik.

55. člen
(hramba zvočnega zapisa in televizijskega posnetka)
Zvočni posnetek seje in v primeru televizijskega snemanja 

tudi televizijski posnetek seje občinskega sveta se hrani skupaj 
z zapisnikom in drugim gradivom s seje še eno leto po koncu 
mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski 
svet, katerega seja je bila zvočno in televizijsko snemana.
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Član občinskega sveta ima na podlagi priglasitve pravice 
poslušati posnetek seje občinskega sveta. Poslušanje se opra-
vi v prostorih občinske uprave.

Član občinskega sveta lahko pisno zahteva, da se del 
posnetka dobesedno prepiše v zapisnik. Zahteva, v kateri na-
vede del seje, za katerega zahteva prepis, mora vsebovati tudi 
razlog in utemeljitev za to svojo zahtevo.

56. člen
(ravnanje z gradivom)

Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne 
narave, določa zakon.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega sve-
ta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles se hranijo v arhivu občinske uprave, v skladu z 
zakonom oziroma predpisom, ki ureje arhiviranje.

57. člen
(vpogled v gradivo)

Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v spise in 
gradivo, ki se hrani v arhivu ali je v občinski upravi, če je to 
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi 
direktor občinske uprave občine, na podlagi pisne zahteve čla-
na občinskega sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep 
o zavrnitvi, se hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odlo-
či o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega 
sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila  
za občinski svet

58. člen
(Strokovna in administrativno tehnična opravila)

Strokovno in administrativno-tehnična opravila za občin-
ski svet in za delovna telesa občinskega sveta zagotavlja direk-
tor občinske uprave z zaposlenimi v občinski upravi.

Direktor občinske uprave organizira strokovno in admi-
nistrativno tehnično pripravo gradiv za potrebe občinskega 
sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in 
vodenju sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno 
delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, če ni s sis-
temizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno 
delovno mesto.

Za zapisnik sej občinskega sveta in delovnih teles ob-
činskega sveta skrbi direktor občinske uprave, ki za vodenje 
zapisnikov lahko pooblasti druge javne uslužbence.

7. Delovna telesa občinskega sveta

1. Uvodna določba

59. člen
(uvodna določba)

Občinski svet ima:
– stalne in začasne komisije in
– stalne in začasne odbore.

2. Splošne določbe

60. člen
(stalne komisije in odbori)

Občinski svet ustanovi stalne komisije in odbore kot svoja 
delovna telesa za obravnavo gradiv iz pristojnosti občinskega 
sveta, za pripravo predlogov in mnenj občinskemu svetu, za 
oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za preučevanje 
posameznih zadev v okviru njihovega delovnega področja v 
skladu s tem poslovnikom.

Stalne komisije in odbori občinskega sveta lahko pre-
dlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 

njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu ob-
čine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

61.
(imenovanje stalnih komisij in odborov)

Člane stalnih komisij in odborov imenuje občinski svet na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih 
občanov, vendar največ polovico članov.

Članstvo komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo 
s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski 
upravi.

62. člen
(imenovanje predsednika stalne komisije in odbora)
Predsednika stalne komisije ali odbora imenuje občin-

ski svet izmed svojih članov. Podpredsednika imenujejo člani 
komisije ali odbora izmed sebe. Podpredsednik nadomešča 
predsednika, če je le-ta odsoten.

63. člen
(razrešitev predsednika ali članov stalnih komisij in odborov)

Občinski svet lahko razreši predsednika kot tudi posa-
meznega člana komisije ali odbora občinskega sveta kot tudi 
komisijo in odbor v celoti na predlog vsakega člana občinskega 
sveta. O predlogu za razrešitev občinski svet glasuje.

Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve 
naslednje seje občinskega sveta po postopku, kot je določen 
za imenovanje komisije in odbora.

64. člen
(predstavljanje stalne komisije in odbora)

Stalno komisijo ali odbor predstavlja njegov predsednik, 
v času njegove odsotnosti pa njegov namestnik. V primeru, 
da bi bil odsoten tudi namestnik, pa komisiji in odbor zastopa 
član, ki ga za to določi predsednik oziroma namestnik in je član 
komisije ali odbora, ki je istočasno tudi član občinskega sveta.

65. člen
(naloge predsednika stalne komisije in odbora)

Predsednik komisije ali odbora organizira in vodi njegovo 
delo, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča 
in predloge v občinskem svetu.

66. člen
(sklicevanje sej stalnih komisij in odborov)

Seje stalnih komisij in odborov se sklicujejo za obravnavo 
zadev, določenih z dnevnim redom oziroma gradivom za sejo 
občinskega sveta, za obravnavo zadev, določenih s sklepom 
občinskega sveta ali na zahtevo župana.

67. člen
(gradivo za seje stalnih komisij in odborov)

Gradivo za sejo stalnih komisij in odborov mora biti posla-
no članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

68. člen
(odločanje stalnih komisij in odborov)

Stalne komisije in odbori delajo na sejah. Stalne komisije 
in odbori veljavno sprejemajo svoje odločitve, če je na seji 
navzoča večina njegovih članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo 
glasuje večina navzočih članov.

Glasovanje stalnih komisij in odborov je javno, razen 
kadar zakon določa drugače.
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69. člen
(udeleženci sej komisij in odborov)

Na sejo stalnih komisij in odborov so praviloma vabljeni 
javni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov ak-
tov in drugih predlogov za sejo občinskega sveta, lahko pa 
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in 
skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano 
problematiko.

70. člen
(smiselna uporaba določb)

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

3. Navedba stalnih delovnih teles občinskega sveta  
in njihove naloge

71. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

Občinski svet ima kot svoje stalno delovno telo komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje 
izmed svojih članov, praviloma na prvi konstitutivni seji občin-
skega sveta, najkasneje pa na prvi naslednji seji.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ima pet članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih 
teles občinskega sveta, ravnateljev, direktorjev in predstavni-
kov v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in 
javnih podjetij,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge 
v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti 
občinskega sveta,

– pripravlja predloge aktov v zvezi s plačami ter drugimi 
prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in 
delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih 
agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje 
odločitve sveta,

– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

72. člen
(druga stalna delovna telesa občinskega sveta)

Občinski svet imenuje še naslednja stalna delovna telesa:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z ne-

premičninami,
– statutarno-pravno komisijo.

73. člen
(odbor za negospodarstvo in javne službe  

družbenih dejavnosti)
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih de-

javnosti ima 7 članov.
Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih 
služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani 
v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu 
poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor je dolžan opraviti obravnavo pred dnem, za kate-
rega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, 
stališče in predlog pisno sporočiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o spremembah in dopolnitvah splošnih 
aktov mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke 
in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodar-
stva in javnih služb družbenih dejavnosti.

74. člen
(odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe)
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ima 

sedem članov.
Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

čitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega 
gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in go-
spodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda 
stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan pred dnem, za katerega je 
sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, sta-
lišče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim 
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe lah-
ko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte 
iz njegove pristojnosti na področju gospodarstva in gospodar-
skih javnih služb.

75. člen
(odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje  

z nepremičninami)
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepre-

mičninami ima sedem članov.
Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih od-

ločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja 
in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem 
občine ter varstvom okolja, ki so občinskemu svetu predlagani 
v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu 
poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor je dolžan opraviti obravnavo pred dnem, za kate-
rega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, 
stališče in predlog pisno sporočiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o spremembah in dopolnitvah splošnih 
aktov mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke 
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju.

76. člen
(statutarno-pravna komisija)

Statutarno-pravna komisija ima pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika 

občinskega sveta ter njunih sprememb in dopolnitev, predloge 
odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki 
predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in 
statutom občine ter glede medsebojne usklajenosti z drugimi 
veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem 
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občin-
skega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če 
tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija 
razlaga poslovnik občinskega sveta.

77. člen
(občasna delovna telesa)

Občinski svet lahko ustanovi tudi občasna delovna telesa.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi število članov občasnega delovnega 
telesa, njegove naloge ter opravi imenovanje. S sklepom lahko 
določi tudi čas opravljanja nalog ali druge obveznosti.



Stran 9344 / Št. 61 / 14. 9. 2018 Uradni list Republike Slovenije

78. člen
(skupna delovna telesa)

Občinski svet in župan lahko ustanovita tudi skupna de-
lovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa 
se določi njihova sestava in naloge.

V. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

79. člen
(splošni akti)

Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zako-
nom in statutom naslednje akte:

– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne 

razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje 
mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in 
statutom občine.

80. člen
(pravica predlagati akte)

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun 
občine, spremembe proračuna občine in zaključni račun pro-
računa, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu 
ali tem statutu določeno, da jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član sveta 
lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z 
zakonom in statutom zahteva od občinskega sveta izdajo ali 
razveljavitev splošnega akta.

81. člen
(podpis in hramba aktov občinskega sveta)

Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se shrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

82. člen
(obravnava)

Občinski svet praviloma razpravlja o predlogu odloka na 
dveh obravnavah.

83. člen
(sestavine odloka)

Pri pripravi predloga odloka je potrebno upoštevati Reso-
lucijo o normativni dejavnosti. Gradivo mora obsegati naslednje 
sestavine:

– uvod, v katerem je ocena stanja in razlogi za sprejem,
– cilji in načela ter poglavitne rešitve predloga,
– oceno finančnih in drugih posledic sprejema odloka,
– povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo (če je 

bila vključena že pred pripravo aktov ali pa v času obravnave 
predlogov aktov),

– besedilo predloga odloka (glede na vsebino odloka 
mora biti predloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo),

– obrazložitev in
– predlog sklepa.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta 

ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka, ki ima sesta-
vine, kot so določene v prejšnjem odstavku tega člena, županu 
s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje.

84. člen
(sodelovanje javnosti pri pripravi in obravnavi odlokov)

Predlagatelj predloga odloka lahko pozove k sodelova-
nju določene ciljne skupine, društva in organizacije, zlasti pa 
strokovno javnost že v času pred pripravo predloga odloka, 
če meni, da bo na ta način omogočena priprava boljšega in 
kakovostnejšega akta.

Sodelovanje javnosti se zagotavlja tudi v času obravnave 
predlogov aktov, in sicer tako, da se določi čas obravnave akta, 
ki praviloma traja najmanj 30 dni, predlogi aktov pa se objavijo 
na internetni strani občine. K sodelovanju se lahko še posebej 
pozove tiste ciljne skupine, društva in organizacije, zlasti pa 
strokovno javnost, katerih sodelovanje pri pripravi aktov določa 
zakon, kot tudi subjektov, ki bodo omogočili strokovno boljši 
predlog odloka.

85. člen
(sodelovanje predstavnika v obravnavah)

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval 
v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka 
na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

86. člen
(prva obravnava)

Predlog odloka za prvo obravnavo se pošlje članom sveta 
deset dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri se bo 
obravnaval.

V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, 
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih 
rešitvah predloga odloka kot tudi o finančnih posledicah pre-
dlaganega odloka.

Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku 
in določi rok javne obravnave predloga odloka, v katerem se 
lahko posredujejo pripombe in dopolnitve. Ta rok traja pravilo-
ma od 15 do 30 dni.

Obenem občinski svet lahko tudi določi koga se še pose-
bej povabi k posredovanju pripomb in predlogov na objavljeni 
predlog akta.

87. člen
(zavrnitev ali umik predloga po prvi obravnavi)

Če občinski svet meni, da odlok ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

Po končani prvi obravnavi lahko tudi predlagatelj predlaga 
umik predloga odloka. O umiku predloga odloči občinski svet 
s sklepom.

88. člen
(združitev prve in druge obravnave)

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih 
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga v drugi obravnavi 
bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko 
občinski svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog od-
loka na isti seji, tako, da se prva in druga obravnava predloga 
odloka združita.

89. člen
(priprava predloga odloka za drugo obravnavo)

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka 
dopolni predlog odloka na podlagi sklepov in stališč, danih 
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na predlog odloka v prvi obravnavi ter utemeljenih pripomb, 
sprememb in dopolnitev, ki so bile prejete v času javne 
obravnave.

V gradivu za obravnavo predloga odloka za drugo obrav-
navo mora predlagatelj navesti, katere pripombe in predlogi 
so bili posredovani v času obravnave, kot tudi kateri od teh 
predlogov in pripomb so se upoštevali in kateri ne ter razlog 
take odločitve.

Tako pripravljeno gradivo s predlogom odloka v besedilu 
za drugo obravnavo predlagatelj posreduje občinskemu svetu.

90. člen
(amandmaji na predlog odloka v drugi obravnavi)

Na predlog odloka v drugi obravnavi lahko člani občinske-
ga sveta predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov 
predloga odloka v obliki amandmajev.

Amandma mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvi-
jo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri 
bo obravnavan predlog odloka v drugi obravnavi, h kateremu je 
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga 
amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam 
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta.

Župan lahko predlaga amandma na amandma članov 
občinskega sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. 
Amandma na amandma mora vložiti pisno.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji občinskega 
sveta do konca obravnave predloga odloka v drugi obravnavi 
spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

91. člen
(sprejem amandmajev)

Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se 
zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

92. člen
(sprejem odloka v drugi obravnavi)

Po glasovanju o amandmajih, občinski svet glasuje o 
predlogu odloka v drugi obravnavi po vrstnem redu členov, o 
vsakem členu predloga odloka posebej, nato pa še o predlogu 
odloka v celoti.

93. člen
(sprejem splošnih aktov)

Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se 
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje 
odloka.

Proračun občine sprejema občinski svet po postopku, 
določenim s tem poslovnikom.

O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča občin-
ski svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

94. člen
(zaključitev postopka sprejemanja aktov do izteka mandata)

Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov 
praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih 
občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v 
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih 
za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, 
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog ne 
obravnava.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predla-
gatelj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti 
predlagatelj).

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

95. člen
(hitri postopek za sprejem odlokov)

Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne 
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postop-
ku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne 
razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava 
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje in 
amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obrav-
nave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlaga-
telj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začet-
ku seje pri določanju dnevnega reda.

Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka 

po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo 
za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

96. člen
(skrajšani postopek za sprejem odloka)

Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja 
odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih 
aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih po-

sameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom, drugimi 

predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavne-

ga sodišča,
– prečiščena besedila aktov.
Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, 

če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta. 
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da 
občinski svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega 
člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O 
tem odloči občinski svet takoj po vložitvi predloga.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k 
členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali do-
polnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

97. člen
(objava v uradnem glasilu)

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 
v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere 
tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna in zaključnega računa

98. člen
(proračun občine)

S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki 
za posamezne namene financiranja javne porabe občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki 
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni 
proračun.

Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlo-
gom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog pro-
računa za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega 
obdobja, za katerega je bil občinski svet izvoljen.
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99. člen
(predlog proračuna v prvi obravnavi)

Predlog proračuna občine v prvi obravnavi mora župan 
predložiti občinskemu svetu v roku, ki ga določa zakon, ki ureja 
javne finance.

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog 
proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki 
ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, 
na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena raz-
prava na predlog proračuna v prvi obravnavi.

V okviru predstavitve župan ali pooblaščeni javni uslužbe-
nec občinske uprave predstavi občinskemu svetu:

– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predlo-
ga proračuna,

– načrtovano politiko občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev 

in naložb ter račun financiranja,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega 

neposrednega uporabnika proračuna in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi predloga poračuna v prvi obravnavi opravi 

občinski svet razpravo in sprejme sklep, da se predlog prora-
čuna posreduje v 15-dnevno javno obravnavo.

Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v 
roku sedem dni predloži svetu popravljen predlog proračuna 
z obrazložitvijo, kako so sprejeta stališča in predlogi sveta v 
njem upoštevani.

Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proraču-
na ne pošlje v obravnavo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta 
pošlje v obravnavo župan.

100. člen
(javna obravnava)

V času javne obravnave, ki ne sme biti krajša od 15 dni, 
mora občina zagotoviti vpogled v predlog proračuna tako, da 
se sklep o javni obravnavi in predlog proračuna v prvi obrav-
navi objavi na spletni strani občine ter zainteresirani javnosti 
zagotovi dostop do predloga proračuna v prvi obravnavi na 
krajevno običajen način.

Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlo-
gov občanov k predlogu proračunu v prvi obravnavi na spletni 
strani občine in na krajevno običajen način.

V času javne obravnave predlog proračuna obravnavajo 
delovna telesa občinskega sveta, sveti krajevnih skupnosti ter 
zainteresirana javnost.

Predsedniki delovnih teles lahko v času obravnave zah-
tevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih 
sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

Pripombe in predloge k predlogu proračuna v prvi obrav-
navi se pošljejo županu.

101. člen
(predlog proračuna za drugo obravnavo)

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni obravnavi 
o predlogu poračuna v prvi obravnavi, pripravi župan predlog 
proračuna občine za drugo obravnavo ter skliče sejo občinske-
ga sveta, na kateri bo obravnavan.

Na predlog proračuna občine v drugi obravnavi lahko člani 
občinskega sveta in delovna telesa občinskega sveta vložijo 
amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. 
Amandmaji se vložijo v Uradu župana. Delovno telo občin-
skega sveta, ki je pristojno za določeno področje, lahko vloži 
amandma samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo 
njegovo delovno področje.

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upo-
števati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in 
izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna 
se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

102. člen
(predstavitev predloga proračuna v drugi obravnavi)
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine v 

drugi obravnavi župan najprej pojasni katere pripombe iz javne 
obravnave je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter ob-
razloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pri-
pomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.

103. člen
(amandmaji k predlogu proračuna v drugi obravnavi)
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih 

amandmajih k predlogu proračuna v drugi obravnavi ter poda 
svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko pre-
dlagatelj umakne predlagani amandma.

Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na seji 
občinskega sveta.

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej. 
Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil 
župan. Če župan vloži amandma na amandma, občinski svet 
glasuje najprej o amandmaju župana, če ta ni sprejet pa še o 
amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

O amandmajih, ki niso vloženi v skladu s tem poslovnikov 
se ne glasuje.

104. člen
(uskladitev predloga proračuna v drugi obravnavi)

Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, 
kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno 
usklajen po delih ter glede prihodkov in odhodkov in je z njimi 
zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in 
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so 
sprejeti k odloku o proračunu občine v drugi obravnavi.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v 
celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, 
sprejme tudi odlok o proračunu občine.

Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zah-
teva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga 
rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s 
predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi 
uro in datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog 
uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan 
obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.

Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je 
predlog sprejet, glasuje o proračunu v celoti.

Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem 

mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o njem 

odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek 
za sprejem odloka.

105. člen
(začasno financiranje)

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega 
se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki 
velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podalj-
ša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejme 
občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri 
postopek za sprejem odloka.

106. člen
(rebalans in spremembe proračuna)

Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 
občine.

Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna 
telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave.

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po 
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.
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107. člen
(sprejem zaključnega računa občine)

Župan predloži občinskemu svetu v sprejem zaključni 
račun občine za preteklo leto v skladu s predpisi, ki urejajo 
javne finance. Zaključni račun se sprejme po hitrem postopku.

6. Postopek za sprejem prostorskih aktov

108. člen
(postopek za sprejem prostorskega akta)

Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostor-
sko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje 
občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme občinski svet 
z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami 
tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo odloka.

Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlo-
gom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila 
razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni 
sprejet in se postopek o odloku konča.

Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova 
z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma iz 
prejšnjega odstavka.

7. Postopek za sprejem obvezne razlage

109. člen
(postopek za sprejem obvezne razlage)

Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo 
za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.

Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev 
določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno 
pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles 
občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in ob-
činske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, 
pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah 
tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem 
odloka.

Občinski svet sprejema obvezno razlago statuta z dvotre-
tjinsko večino vseh članov občinskega sveta, obvezno razlago 
poslovnika z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega 
sveta, obvezne razlage drugih splošnih aktov pa se sprejemajo 
z večino, ki je predpisana za sprejem splošnega akta, na kate-
rega se obvezna razlaga nanaša.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

8. Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila

110. člen
(postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila 

splošnega akta)
Če je kakšen občinski splošni akt zaradi številnih vsebin-

skih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepre-
gleden, lahko predlagatelj predloži občinskemu svetu uradno 
prečiščeno besedilo splošnega akta, ki vključuje vse do takrat 
sprejete spremembe in dopolnitve tega akta.

Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka sprej-
me občinski svet brez razprave.

Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

9. Sprejem drugih aktov občinskega sveta

111. člen
(postopek za sprejem drugih aktov)

O drugih aktih občinskega sveta, kot so odredbe, pravil-
niki, navodila in sklepi odloča občinski svet v eni obravnavi.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

112. člen
(volitve in imenovanja)

Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu 
občine pristojen občinski svet, se opravijo po določbah tega 
poslovnika.

Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 
opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član sve-
ta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je zanj gla-
sovala večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih 
članov, ki so glasovali.

113. člen
(tajno glasovanje)

Če občinski svet odloči, da se o kandidatih glasuje tajno, 
se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo 
za tajno glasovanje.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se gla-
sovanje izvede tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna 
številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, 
da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.

Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih 
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je 
funkcij.

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje 
večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanju se 
za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

114. člen
(novo drugo glasovanje)

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče 
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne 
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se 
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju do-
bila največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov 
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati 
z enakim številom glasov določi z žrebom.

Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po 
vrstnem redu, glede na število glasov, dobljenih pri prvem 
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri 
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po 
abecednem vrstnem redu kandidatov.

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri 
ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, 
ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjka-
joče kandidature ponovi kandidacijski postopek in postopek 
glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

115. člen
(imenovanje članov delovnih teles)

Člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski 
svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov 
vsebuje predlog kandidatov za predsednika delovnega telesa 
ter predlog za člane delovnega telesa.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se 
na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na ta način 
niso imenovani vsi člani, se za manjkajoče člane predlagajo 
novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na 
isti seji občinskega sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do ime-
novanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi 
na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov 
delovnega telesa občinskega sveta.
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2. Imenovanje podžupana – podžupanov

116. člen
(imenovanje podžupana – podžupanov)

Podžupana ali podžupane imenuje izmed članov občin-
skega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, 
opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podž-
upan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga 
določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri 
podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je 
razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega 
sveta bo opravljal to funkcijo. To odločitev sprejme občinski 
svet z večino vseh članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

117. člen
(začetek postopka za razrešitev)

Osebe, ki jo voli ali imenuje občinski svet, jih občinski svet 
tudi razreši, in sicer po postopku, ki ga določi ta poslovnik, če 
ni z drugim aktom določen drugačen postopek.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, 
ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog 
vsakega člana občinskega sveta. Če predlagatelj razrešitve 
ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se 
predlog razrešitve vloži pri tej komisiji.

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v ka-
teri so navedeni razlogi za razrešitev.

118. člen
Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne 

vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega 
člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.

Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se 
nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obrav-
navan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico 
pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.

Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do 
katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega 
člena.

119. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme od-

ločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali ime-
novanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles občinskega 
sveta in drugih organov ter funkcionarjev občine

120. člen
(pravica do odstopa)

Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim 
funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in sta-
tutom občine predčasno preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih 
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi 
če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana 
v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja.

121. člen
(ugotovitev prenehanja članstva in predlaganje  

novega kandidata)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nad-
zornem organu ali v delovnem telesu občinskega sveta dolžna 
predlagati občinskemu svetu novega kandidata.

Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata 
občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi od-

stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se 
pošlje občinski volilni komisiji.

VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM

122. člen
(razmerje med županom in občinskim svetom)

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi nje-
gove seje.

Župan in občinski svet ter njegova delovna telesa sodelu-
jejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem pred-
vsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo 
za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih 
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno 
razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga 
župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, 
poročevalca izmed javnih uslužbencev občinske uprave, lahko 
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih 
aktov sodelovali.

123. člen
(izvajanje odločitev občinskega sveta)

Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na 
vsaki redni seji sveta poroča župan ali po njegovem pooblastilu 
podžupan ali direktor občinske uprave o opravljenih nalogah 
med obema sejama.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej 
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za 
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu pre-
dlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov 
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan ob-
činski svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev 
in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

VIII. JAVNOST DELA

124. člen
(javnost dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles)

Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih občinskih 
organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom 
in medijem o sprejetih odločitvah ter z novinarskimi konferen-
cami, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na 
sejah organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut 
in ta poslovnik.

Župan oziroma pooblaščeni predstavnik za stike z jav-
nostmi obvešča občane in medije o delu občinskega sveta, 
njegovih delovnih teles, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno ob-
vestilo za javnost.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo 
tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odloči-
tev sveta in drugih organov občine.

125. člen
(obveščanje javnosti)

Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s pred-
stavniki medijev ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na 
sejah občinskega sveta.

Predstavnikom medijev je na voljo informativno in doku-
mentacijsko gradivo, predlogi aktov občinskega sveta, obvesti-
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la in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o 
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

IX. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

126. člen
(delo občinskega sveta v izrednem stanju)

V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je de-
lovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od 
postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa 
statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in 
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je 
potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občin-
skega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski 
svet, ko se sestane.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
TER RAZLAGA POSLOVNIKA

127. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-
rabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvo-
tretjinsko večino glasov navzočih članov.

128. člen
(razlaga poslovnika)

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslov-
nika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedu-
joči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo 
točke dnevnega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da 
pred nadaljevanjem obravnave pripravi razlago posamezne 
določbe poslovnika. V kolikor to ni mogoče, pripravi statutarno 
pravna komisija to razlago do naslednje seje občinskega sveta.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno prav-
na komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi 
poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloči svet.

XI. KONČNE DOLOČBE

129. člen
(začetek veljavnosti tega poslovnika)

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

130. člen
(prenehanje veljavnosti aktov)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati:
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, 

ki je bil sprejet na 7. redni seji dne 23. 5. 2007 in objavljen v 
Uradnem list RS, št. 55/07;

– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kranjska Gora, sprejete na 4. redni seji dne 11. 2. 2015 
in objavljene v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 7/2015.

Št. 030-1/2018-1
Kranjska Gora, dne 23. maja 2018

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

PODČETRTEK

2980. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Podčetrtek

Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popravek, 33/86 in Ura-
dni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ 
in 27/98 – odločba US), 218. členom in 218.a do 218.d členom 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVM, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 
– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 91/15) ter na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. re-
dni seji dne 23. 8. 2018 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Občini Podčetrtek

I. SPOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v Občini Podčetrtek ureja plačevanje 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem 
besedilu: nadomestilo), vrste zemljišč, zavezance za plačilo, 
merila za določitev višine nadomestila, merila za popolno ozi-
roma delno oprostitev plačila nadomestila in kazenske določbe.

2. člen
Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana 

stavbna zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške 

parcele ali njihovi deli, na katerih so gradbene parcele z zgraje-
nimi stavbami ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tiste zemljiške parcele ali 
njihovi deli, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbene-
ga dovoljenja začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če 
določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do 
njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del 
površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fun-
dus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne 
zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tiste zemljiške 
parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določe-
no, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih 
stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in 
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne 
uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi 
niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Ze-
mljiška parcela, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče, 
mora imeti najmanj površino, kot jo za gradnjo določa izvedbeni 
prostorski akt.

Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se 
štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se 
zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do javnega 
cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na 
javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje 
in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja 
greznic oziroma malih čistilnih naprav.

Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške 
parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim načrtom dolo-
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čeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih 
surovin:

– če je z izvedbenim prostorskim načrtom določeno, da 
se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se 
namenijo za gradnjo;

– če je za izkoriščanje mineralnih surovin na njih že pode-
ljena koncesija, z izkoriščanjem pa se še ni pričelo;

– če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo, z izved-
benim prostorskim načrtom določena sanacija tako, da se 
vzpostavi prejšnje stanje, uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, 
pa še ni izvedena.

3. člen
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za 

zazidano stavbno zemljišče ne vpliva na njegovo legalizacijo 
oziroma na izvršitev inšpekcijskega ukrepa.

Obveznost plačevanja nadomestila za zazidano stavbno 
zemljišče preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je 
bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi 
prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na 
katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo 
sporoči občini, ter novo stanje evidentira na Geodetski upravi. 
Hkrati pa se uvede obveznost plačevanja nadomestila za neza-
zidano stavbno zemljišče, če leži takšno zemljišče na območju, 
za katerega je občina določila, da se na njem plačuje takšno 
nadomestilo in izpolnjuje vse pogoje navedene v 5. členu tega 
odloka.

Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen 
brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziro-
ma se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za 
novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo 
zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje.

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča 
se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, 
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe 
in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina 
garaž za osebne avtomobile.

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s po-
slovnim prostorom.

Za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in 
prostori, v katerih se opravlja kakršna koli poslovna, storitvena, 
proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, apartmajski 
počitniški objekti in prostori ter prostori v družinskih in kmečkih 
hišah, ki so namenjeni drugim dejavnostim.

Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so name-
njene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkiri-
šča, delavnice na prostem, odprte avtopralnice, manipulativne 
površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, povr-
šine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, na-
menjene opravljanju poslovne dejavnosti (spremljevalni objekti 
in površine). Za poslovno površino se šteje njihova dejanska 
površina.

Če v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede 
na zgornje alineje tega člena, je pomanjkljiv ali ni pravilen, 
občinska uprava ali zavezanec sam o tem obvesti Območno 
enoto GURS, da pridobi te podatke. Do pridobitve podatkov s 
strani GURS, občina lahko uporablja podatke iz drugih uradnih 
evidenc, ki so ji na voljo (projekti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, podatki za izdajo odločbe o plačilu komunalnega 
prispevka, ortofoto posnetkov). Občina lahko tudi pozove lastni-
ka objekta, da sporoči pravilne podatke. Postopek uskladitve 
podatkov se izpelje skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin.

Čiste tlorisne površine iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se opredeli na podlagi prijave zavezanca oziroma 
se jih določi tako, da se upoštevajo uradni podatki o neto tlorisni 
površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, 
kot so terase, balkoni ipd.

4. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega ze-

mljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je 
po izvedbenem prostorskem aktu dopustna gradnja objektov 
iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka oziroma izkoriščanje 
mineralnih surovin v skladu s petim odstavkom 2. člena tega 
odloka.

5. člen
Nadomestilo mora plačevati neposredni uporabnik zemlji-

šča, stavbe ali dela stavbe, oziroma lastnik.
Lastništvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v ze-

mljiško knjigo ali na osnovi pravnega akta s katerim oseba 
ali pravna oseba dokazuje, da je pridobila lastninske pravice 
(pogodba, zakon, odločba).

Pravico uporabe fizična ali pravna oseba dokazuje z 
najemno, zakupno, služnostno pogodbo ali drugim aktom, ki 
dokazuje, da ima pravico uporabe stavbnega zemljišča.

6. člen
Merila za določitev višine nadomestila so:
– lega stavbnega zemljišča
– dejanska raba zemljišča
– opremljenosti zemljišča s komunalno infrastrukturo.

II. OBMOČJE, NA KATEREM SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemlji-

šča se plačuje na celotnem območju Občine Podčetrtek.
Z upoštevanjem lokacijskih ugodnosti, ki jih predstavljajo 

gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, dostopnost z 
javnimi prometnimi sredstvi, opremljenost s komunalno infra-
strukturo, namenska raba po občinskih prostorskih aktih in 
oddaljenost od občinskega središča, je območje občine razde-
ljeno na tri kakovostna območja:
I. območje: PODČETRTEK: Trška cesta, Zdraviliška cesta, 

Slake od hiš. št. 1–16
II. območje: PODČETRTEK: Cesta na grad, Škofja Gora,

IMENO
PRISTAVA PRI MESTINJU hiš. št. 2, 3, 4, 4a, 5, 
5a, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 
23, 24, 25, 26, 26a, 26c, 26d, 26e, 27, 27b, 27c, 
27a, 28, 28a,28b, 28c, 29, 30, 30a, 40, 40a, 40b, 
40c,40d, 41, 41a, 41b, 41c, 42, 43, 44
OLIMJE hiš. št.: 5, 6, 19, 20, 20 a, 24, 58, 60, 
61, 62, 82, 84,
SEDLARJEVO, hiš. št. 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 9, 
14, 17a, 19, 22, 23, 24,
NEZBIŠE hiš. št. 44a, 45, 46

III. območje: PRISTAVA PRI MESTINJU ostale hiš. št., OLI-
MJE ostale hiš. št., SEDLARJEVO ostale hiš. 
št., NEZBIŠE ostale hiš. št. in vsa ostala naselja.

Osnova za določitev območij je program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Podčetrtek.

V primeru zgrajenih novih objektov, se le-ti vključijo v 
posamezno območje glede na lego.

Na območju iz prvega odstavka tega člena se nadome-
stilo za zazidana stavbna zemljišča, na katerih so grajene 
stavbe, ne plačuje, če stavbno zemljišče ni opremljeno vsaj z 
vodovodnim in elektroenergetskim omrežjem.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA  
ZA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA – STAVBE

8. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja 

merila:
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1. opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti ter napravami in dejanska možnost priključitve 
na te objekte in naprave,

2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.

9. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru-

gimi objekti in napravami ter rabe oziroma možnosti priključka 
na te objekte in naprave, se ovrednoti z naslednjimi točkami:

1. makadamska cesta 5 točk
2. asfaltna cesta 15 točk
3. hodnik za pešce ob cesti 20 točk
4. javna razsvetljava 10 točk
5. kanalizacija 15 točk

10. člen
Namembnost stavbnega zemljišča se vrednoti glede na 

vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe z upoštevanjem lege 
v posamezni kakovostni skupini z naslednjim številom točk:
Namembnost zazidanega stavbnega  
zemljišča – stavbe 

Lega stavbnega 
zemljišča –  
I. kakovostno 
območje:

1. Stanovanjski objekti
– Stanovanjske površine  
v individualnih hišah 20 točk
– Stanovanjske površine  
v objektih z 2–4 stanovanji 15 točk

– Stanovanjske površine  
v objektih z več kot 4 stanovanji 10 točk

2. Stanovanjske površine v objektih  
za začasno bivanje 100 točk
3. Poslovne in proizvodne dejavnosti –  
poslovne površine 240 točk
4. Spremljevalni objekti in površine 50 točk

Za II. kakovostno skupino se seštevek točk iz 7. in 8. čle-
na tega odloka, razen za stanovanjske površine v objektih za 
začasno bivanje, pomnoži s faktorjem 0,75, za III. kakovostno 
območje pa s faktorjem 0,50.

IV. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

11. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz tretjega 

odstavka 2. člena tega odloka se odmeri, če ima zemljiška 
parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je 
zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrež-
je, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacijsko 
omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih 
čistilnih naprav.

Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se 
določi glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno 
v prostorskih aktih občine in glede na lego v kakovostnem 
območju po naslednji tabeli:

Namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča I. kakovostno območje II. kakovostno območje III. kakovostno območje
Območje stanovanj in površine razpršene poselitve 30 22,50 15
Območje centralnih in proizvodnih dejavnosti 200 150 100

Pri izračunu nadomestila se upošteva površina zemljiške 
parcele, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče po tem 
odloku.

12. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz petega 

odstavka 2. člena tega odloka se točkuje s 70 točk/m2.
Za površino nezazidanega stavbnega zemljišča po tem 

členu se šteje površina, ki je določena z izvedbenim prostor-
skim načrtom in ustreza pogojem iz petega odstavka 2. člena 
tega odloka.

Če so na območju, namenjenem za površinsko izkori-
ščanje mineralnih surovin, tudi poslovni objekti, se ti štejejo 
za zazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za njih se odmeri 
na način, ki je s tem odlokom določen za zazidana stavbna 
zemljišča – stavbe.

V. IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA

13. člen
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se stavbno 

zemljišče točkuje po posameznih merilih tega odloka in se s 
seštevanjem izračuna skupno število točk. Skupno število točk 
se pomnoži z ustrezno površino zavezančevega objekta oziro-
ma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za 
izračun nadomestila.

14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2018 zna-

ša 0,0607 centa, za naslednja leta pa jo določi župan z ugoto-
vitvenim sklepom.

Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim skle-
pom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na 
podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po 
podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom, za 
katero se nadomestilo odmerja, če je količnik večji od ena.

Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnih objavah Občine 
Podčetrtek.

V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je dolo-
čena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občin-
ski svet Občine Podčetrtek, na predlog župana.

VI. ODMERA NADOMESTILA

15. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno 

zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe 
ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, 
najemnik, zakupnik), od katere se plačuje nadomestilo.

Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča oziroma 
uporabnik zemljišča, če lastnik sporoči občinski upravi Občine 
Podčetrtek podatke o uporabniku.

16. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri letno za tekoče leto 

z odločbo.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno 

pristojna enota Finančne uprave Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: finančni urad).

Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila 
na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih 
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za nadomestilo, ki mu jih posreduje občinska uprava Občine 
Podčetrtek.

Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva 
občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa, 
pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih 
prostorskih aktov in na podlagi prijave neposrednega uporab-
nika stavbnega zemljišča.

S podatki, ki jih ne pridobi iz uradnih evidenc, občina 
seznani lastnike na način, kot določajo predpisi o graditvi 
objektov.

Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi Občine Pod-
četrtek vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plačila 
nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na 
odmero nadomestila, in sicer najkasneje v 30 dneh od nastan-
ka obveznosti oziroma spremembe.

Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odme-
ro nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava 
sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po 
uradni dolžnosti.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem 
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega 
dne v naslednjem mesecu, v katerem je obveznost ali spre-
memba nastala.

VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

17. člen
Nadomestilo se ne plačuje:
– za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe;
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska 

in konzularna predstavništva;
– za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij, ki 

jih uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazu-
mu drugače določeno;

– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo 
versko dejavnost.

Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec, ki 
je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil 
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal 
komunalni prispevek ali izvedel opremljanje po pogodbi o opre-
mljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so preje-
mniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na pisno 
zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec skupaj z ustreznimi 
dokazili vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri 
občinski upravi Občine Podčetrtek.

Oprostitev plačevanja nadomestila iz drugega odstavka 
tega člena traja 5 let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v 
stanovanje oziroma stanovanjsko hišo.

VIII. VZDRŽEVANJE PODATKOV ZA NUSZ

18. člen
Podatke za odmero nadomestila vzdržuje občinska upra-

va Občine Podčetrtek na osnovi uradnih podatkov in lastnih 
evidenc.

Vse spremembe podatkov, ki vplivajo na določevanje 
odmere nadomestila, morajo zavezanci sporočiti Občini Pod-
četrtek najkasneje 15 dni od nastanka spremembe. Za tekoče 
odmerno leto se lahko upoštevajo le spremembe, ki bodo spo-
ročene do 31. januarja tekočega leta, naknadne spremembe se 
bodo upoštevale za odmero v naslednjem letu.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podče-
trtek (Uradni list RS, št. 108/03 in 69/09).

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2019.

Št. 032-0180/2018
Podčetrtek, dne 24. avgusta 2018

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

2981. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah 
v Občini Podčetrtek

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 17. člena 
Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je 
Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 23. 8. 
2018 sprejel

O D L O K
o lokalnih gospodarskih javnih službah  

v Občini Podčetrtek

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Obči-
ni Podčetrtek, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, 
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, finan-
ciranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v 
zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini 
Podčetrtek (v nadaljevanju: občina).

2. člen
(lokalne gospodarske javne službe)

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo de-
javnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne go-
spodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne 
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.

2 NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB

3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na 

podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, orga-
nizacijskih in drugih standardov in normativov, ki jih predpišejo 
vlada in pristojna ministrstva.

(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način 
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih 
služb oziroma podrobneje določi:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opra-
vljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, 
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi 
koncesije),

– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
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– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov 
njihovega oblikovanja,

– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del 
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj 
lokalne gospodarske javne službe.

3 LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)

(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in 
izbirne.

(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so dolo-
čene z zakonom in s tem odlokom.

(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določne 
s tem odlokom.

5. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-

munalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. zagotavljanje 24-urne dežurne službe pogrebne de-

javnosti.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se 

opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstav-
ku, če tako določa zakon.

6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske 
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. pokopališka dejavnost, ki zajema upravljanje in urejanje 
pokopališč

2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, 
ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin 
naselja.

7. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega 
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem 
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno 
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.

8. člen
(javne dobrine)

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospo-
darskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z 
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike 
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za 
posamezne primere ne določa drugače.

(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni 
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne 
določa drugače.

4 OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skla-
dno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:

– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.

4.1 Javno podjetje

10. člen
(javno podjetje)

(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več 
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar 
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je 
mogoče opravljati kot profitno.

(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem pod-
jetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim 
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.

(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Ob-
činski svet Občine Podčetrtek. V primeru, da so poleg Občine 
Podčetrtek ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, 
se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega 
skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v 
skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustano-
vijo ustanoviteljice javnega podjetja.

(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje po-
godbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti 
tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodar-
ske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka 
5. člena in 1. ter 3. točke 6. člena tega odloka.

4.2 Koncesija

11. člen
(Koncesija)

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne 
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki 
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije 
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe, ki je predmet koncesije.

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospo-
darske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za 
del območja občine.

(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogod-
bo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, 
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za 
ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje 
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih go-
spodarskih javnih služb iz 5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 
5. člena in 2. točke 6. člena tega odloka.

12. člen
(javni razpis)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
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– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim 

aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 

30 dni in ne daljši od 60 dni.

13. člen
(izbira koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor/tajnik občinske 
uprave z upravno odločbo.

(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja/tajnika občinske 
uprave odloča župan.

(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem skle-
ne v imenu občine župan.

5 STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE  
IN RAZVOJNE NALOGE

14. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja 
občinska uprava.

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospo-
darskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodar-
skih javnih služb,

– Investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih jav-
nih služb,

– Informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih 
javnih služb,

– Postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, 
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,

– Postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– Strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih 

javnih služb,
– Strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 

javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne 
gospodarske javne službe,

– Strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s 
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

– Določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne 
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot 
javno pooblastilo preneseno na izvajalca lokalnih gospodarskih 
javnih služb,

– Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infra-
strukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih 
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce 
lokalnih gospodarskih javnih služb.

(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega 
odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali 
podjetju.

6 VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

15. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Komisija za 
varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki jo ustanovi občinski 
svet s posebnim aktom.

16. člen
(komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin)

Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz 
naslova varstva uporabnikov po tem odloku:

– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga sku-
pne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,

– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funk-
cioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih 
objektov in naprav v razmerju do občine.

17. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe)

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani 
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik 
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero 
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in 
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

18. člen
(pripombe in predlogi Komisije za varstvo pravic  

uporabnikov javnih dobrin)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripom-

be in predloge Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih 
dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.

(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Komisijo za vloge, 
pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin o svojih 
stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, žu-
pan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo 
pripombo ali predlog.

7 FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH  
JAVNIH SLUŽB

19. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

20. člen
(cena proizvoda ali storitve)

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posame-
znega uporabnika ali glede na določljive skupine uporab-
nikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali 
storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila 
ali povračila.

(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postop-
ku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakon-
ski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.

(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim 
se odloči o subvencioniranju cene, se določa tudi višina in vir 
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

21. člen
(proračunsko financiranje)

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne 
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih upo-
rabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

8 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(uskladitev predpisov)

(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove 
predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku dvanajst 
mesecev po uveljavitvi tega odloka.



Uradni list Republike Slovenije Št. 61 / 14. 9. 2018 / Stran 9355 

(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih 
na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo 
v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 26/99).

23. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 26/99).

24. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 032-0181/2018
Podčetrtek, dne 24. avgusta 2018

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

2982. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 
v k. o. 1217 – VONARJE

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in 
na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
24. redni seji dne 23. 8. 2018 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1217 – 

VONARJE

1.
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi 

na nepremičnini, parc. št. 890/6, površine 6369 m2, k. o. 1217 
– VONARJE. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pravica 
za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matič-
na številka 5883997000.

2.
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo 
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je nave-
deno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Pod-
četrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po 
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0185/2018
Podčetrtek, dne 24. avgusta 2018

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

ŠENTJUR

2983. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur 
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 40. 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; v nadaljevanju 
ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, 
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski 
svet Občine Šentjur na 22. redni seji dne 28. avgusta 2018 
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šentjur  

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2018 (Ura-

dni list RS, št. 83/16, 59/17 in 68/17) se spremeni drugi odsta-
vek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2018

 v EUR
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 17.738.538,25
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.087.191,00

70 DAVČNI PRIHODKI 12.561.957,00
700 Davki na dohodek in dobiček 11.362.507,00
703 Davki na premoženje 833.850,00
704 Domači davki na blago in storitve 365.600,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.525.234,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.661.842,00
711 Takse in pristojbine 17.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 30.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki 816.192,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.227.260,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. sred. 1.177.260,00

73 PREJETE DONACIJE 300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 300,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.418.977,25
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.016.655,57
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sred. EU 402.321,68

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 4.810,00
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske unije 4.810,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.568.135,23
40 TEKOČI ODHODKI 4.825.913,09

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 956.670,00
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401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 153.810,00
402 Izdatki za blago in storitve 3.350.356,09
403 Plačila domačih obresti 71.200,00
409 Rezerve 293.877,00

41 TEKOČI TRANSFERI 6.230.250,00
410 Subvencije 34.200,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.131.500,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 601.860,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.462.690,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.102.732,14
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 8.102.732,14

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 409.240,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 206.020,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 203.220,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.829.596,98

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752+753) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443+444) 0,00

44 POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.115.769,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 1.115.769,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 775.928,00
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 775.928,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.489.755,98

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 339.841,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.829.596,98
Stanje sredstev 31. 12. 1.489.755,98

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako da se glasi: 
»Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 

266.007,00 EUR.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi: 

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-

čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu 
lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do 
višine 1.115.769,00 EUR, in sicer v višini 415.769,00 EUR pri 
državnem proračunu za projekte, prijavljene za sofinanciranje 
po 23. členu zakona o financiranju občin in do 700.000,00 EUR 
pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje 
investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture, 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture 
in športa.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni 
strani Občine Šentjur.

Št. 410-0014/2016
Šentjur, dne 28. avgusta 2018

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

2984. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Šentjur

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Za-
kona 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 15. člena Statuta Občine 
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni seji dne 
28. avgusta 2018 sprejel

O D L O K
o turistični in promocijski taksi  

v Občini Šentjur

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šentjur 
(v nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske 
takse ter oprostitve,

– način 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 Šentjur.

2. člen
(pristojnost)

(1) Za izvajanje tega odloka sta pristojna organa občinske 
uprave, ki opravljata naloge s področja turizma in financ.

(2) Občinski organ, odgovoren za turizem, je pristojen za:
– vzpostavitev in vodenje evidence zavezancev za plačilo 

turistične in promocijske takse za prenočevanje in
– pripravo pravilnika iz 7. člena tega odloka.
(3) Občinski organ, odgovoren za finance, je pristojen za:
– vodenje prihodkov občine iz naslova turistične in pro-

mocijske takse,
– izdajo plačilnih nalogov, v primerih, ko turistična in pro-

mocijska taksa nista plačani,
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– vodenje postopkov v povezavi z ugovori na plačilni 
nalog kot slednje opredeljuje 24. člen Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1),

– potrjevanje izvršljivosti plačilnih nalogov, ki jih pošlje 
pristojnemu davčnemu organu v izvršitev in

– nakazovanje promocijske takse na poseben račun javne 
agencije, ki izvaja dejavnost nacionalne turistične organizacije 
za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe 
Slovenije.

II. ZAVEZANCI, VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE 
TAKSE TER OPROSTITVE

3. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Repu-
blike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, 
ki jih opredeljuje ZSRT-1.

4. člen
(višina turistične takse)

(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan 
se določi v znesku 1,2 eura, na osnovi slednje znaša promo-
cijska taksa 0,3 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,5 eura 
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 0,60 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 
slednje znaša promocijska taksa 0,15 eura, skupna višina obeh 
taks znaša 0,75 eura na osebo na dan.

5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske ta-
kse so delno ali v celoti oproščeni zavezanci, ki jih določa 
zakon. Zakon določa tudi način in postopek ugotavljanja upra-
vičenosti do oprostitve.

(2) Poleg zavezancev, ki so plačila turistične in promocij-
ske takse oproščeni z zakonom, so plačila dodatno oproščene 
tudi osebe, ki prenočujejo v avtodomih na parkiriščih in poči-
vališčih za avtodome.

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA  
TURISTIČNE TAKSE

6. člen
(pobiranje turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso zavezanci nakažejo na 
poseben račun Občine Šentjur do 25. dne v mesecu za prete-
kli mesec na način, ki ga opredeljuje pravilnik iz 7. člena tega 
odloka.

7. člen
(pravilnik)

Kar ni opredeljeno s tem odlokom, se podrobneje predpi-
še s pravilnikom, ki ga sprejme župan Občine Šentjur.

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen
(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, morajo voditi elektronsko ali ročno 
evidenco o turistični taksi. Evidenca turistične takse se vodi na 
podlagi podatkov iz knjige gostov, vodene skladno z zakonom, 
ki ureja prijavo prebivališča in vsebuje:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 

gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posame-

znega gosta in
– razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne 

ali dela turistične takse.
(2) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 

obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elek-
tronski obliki.

(3) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsa-
kega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja.

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
(nadzor)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpek-
cijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, 
določi rok za odpravo nepravilnosti ali odredi druge ukrepe, ki 
so potrebni za odpravo nepravilnosti.

10. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:

– pobira turistične in promocijske takse ali
– vodi evidence turistične takse ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki pre-
jema turiste na prenočevanje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Odlok o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju (Uradni 
list RS, št. 12/99), z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati, vendar se njegove določbe uporabljajo do 31. 12. 2018.

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 1. 2019.

Št. 007-0005/2018(2515)
Šentjur, dne 28. avgusta 2018

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

2985. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta 
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Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni 
seji dne 28. avgusta 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve

1. člen
(vsebina odloka)

Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Šentjur zaračuna 
investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma 
pobudnik Občina Šentjur.

2. člen
(višina plačila nadomestila stroškov)

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1.500 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2.500 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.

3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)

(1) Sklep izda na podlagi vložene pobude in elaborata za 
lokacijsko preveritev Oddelek za prostorsko načrtovanje in var-
stvo okolja. Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.

(2) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od 
vročitve sklepa poravnati na podlagi odloka določeno višino 
nadomestila stroškov.

(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

4. člen
(postopek in sprejem lokacijske preveritve)

(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti ob-
činskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja 
izvedbo postopka, ne pa sprejema.

(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge pobu-
dnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stro-
škov lokacijske preveritve.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2018(261)
Šentjur, dne 28. avgusta 2018

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

2986. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice 
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora, 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine 
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni seji dne 
28. avgusta 2018 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice  

in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1142 131/15, katastrska občina 1142 Tratna 

parcela 131/15 (ID 6744740),
– parcela 1126 924/7, katastrska občina 1126 Dolga Gora 

parcela 924/7 (ID 6874204),
– parcela 1130 876/1, katastrska občina 1130 Vodule 

parcela 876/1 (ID 6891982),
– parcela 1140 1341/4, katastrska občina 1140 Krajnčica 

parcela 1341/4,
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.

2.
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parcela 1142 131/15, katastrska občina 1142 Tratna 

parcela 131/15 (ID 6744740),
– parcela 1126 924/7, katastrska občina 1126 Dolga Gora 

parcela 924/7 (ID 6874204),
– parcela 1130 876/1, katastrska občina 1130 Vodule 

parcela 876/1 (ID 6891982),
– parcela 1140 1341/4, katastrska občina 1140 Krajnčica 

parcela 1341/4.
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šen-

tjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez 
javnopravnih omejitev.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-45/2014-156(2513)
Šentjur, dne 28. avgusta 2018

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

2987. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šentjur – 
izvedbeni del – spremembe št. 1 z okoljskim 
poročilom

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 50. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (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 37. člena Statuta Občine Šentjur (UPB – Uradni list RS, 
št. 37/11 in 54/16) Občina Šentjur s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi sprememb  
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 

Občine Šentjur – izvedbeni del –  
spremembe št. 1 z okoljskim poročilom

I.
Občina Šentjur naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Ob-

činskega prostorskega načrta Občine Šentjur – izvedbeni del 
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– sprememba št. 1 za sanacijo kamnoloma Hrastje (krajše SD 
OPN – ID št. 1), ki ga je pod št. projekta 6/2016 izdelalo podje-
tje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale;

2. okoljskega poročila za SD OPN – ID št. 1, ki ga je pod 
št. projekta 323/17 izdelal IPSUM, okoljske investicije d.o.o., 
Domžale.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 24. 9. 

2018 do 24. 10. 2018.

III.
Sprememba namenske rabe prostora in predvide-

ne ureditve obsegajo zemljišča parcelnih številk: 231/3, 
231/6, 232, 233, 234, 235, 241 – del, 246, 247, 248, 249, 
250/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 258/1, 258/2 in 259, vse 
k.o. Dobrina.

IV.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Šentjur, 

Mestni trg 10, 3230 Šentjur, v drugem nadstropju. Ogled bo mo-
žen v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo je objavljeno 
tudi na spletni strani občine www.sentjur.si.

V.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 

javno obravnavo, ki bo v sredo 10. 10. 2018 ob 16.00 uri v 
veliki sejni sobi Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur 
(pritličje levo).

VI.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek SD OPN – ID št. 1 
in k okoljskemu poročilu. Pripombe in predloge se lahko poda 
pisno na naslov: Občina Šentjur, Oddelek za prostorsko načr-
tovanje in varstvo okolja, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, oziroma 
na elektronski naslov: obcina.sentjur@sentjur.si, s pripisom 
»Javna razgrnitev SD OPN – ID št. 1 – pripombe in predlogi« 
ali pisno na mestu javne razgrnitve v knjigo pripomb. Rok za 
oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče 
zadnji dan razgrnitve. Pripombe in predloge je možno podati 
tudi ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Št. 350-0001/2016
Šentjur, dne 11. septembra 2018

Župan
Občine Šentjur
Marko Diaci l.r.

BRASLOVČE

2988. Sklep o imenovanju nadomestnega člana 
Občinske volilne komisije Občine Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče 
na 5. dopisni seji dne 13. 9. 2018 sprejel

S K L E P
o imenovanju nadomestnega člana  

Občinske volilne komisije Občine Braslovče

I.
V Občinski volilni komisiji Občine Braslovče se razreši 

član Jan Strožer, Grajska 40a, 3303 Gomilsko.

II.
Za preostanek mandatne dobe 2016–2020 se v Občinsko 

volilno komisijo Občine Braslovče imenuje nadomestna članica 
Ivana Erna Brinovec, Letuš 71 a, 3327 Šmartno ob Paki.

III.
Mandat imenovane se izteče s potekom mandata Občin-

ske volilne komisije Občine Braslovče, ki je bila imenovana s 
sklepom št. 040/01/2016, z dne 29. junija 2016 (Uradni list RS, 
št. 48/16).

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 040-1/2018-1
Braslovče, dne 13. septembra 2018

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

ČRNOMELJ

2989. Odlok o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora ter za določitev 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve 
v občini Črnomelj

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora 
– ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski 
svet Občine Črnomelj na 30. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora 
ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske 

preveritve v občini Črnomelj

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa višino takse za obravnavo zasebnih 
potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za 
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem 
načrtu občine Črnomelj (v nadaljevanju: OPN).

(2) Odlok določa tudi višino nadomestila stroškov loka-
cijske preveritve, ki jih Občina Črnomelj zaračuna investitorju 
oziroma pobudniku lokacijske preveritve kot nadomestilo stro-
škov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi 
pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, 
ki želi odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti 
dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali 
pobudnika začasne rabe prostora.

(3) Določila iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ne veljajo v primeru, ko je investitor oziroma pobudnik Občina 
Črnomelj.

2. člen
(taksa za obravnavo pobud za spremembo namenske  

rabe prostora)
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo 

namenske rabe prostora znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 

250,00 eurov,
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– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 
200,00 eurov,

– za spremembo namenske rabe v primarno rabo (goz-
dna, kmetijska, vodna zemljišča): 50,00 eurov.

3. člen
(stroški lokacijske preveritve)

Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka posa-
mezne lokacijske preveritev znaša:

– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi 1000,00 eurov,

– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 2000,00 eurov 
in enostavne in nezahtevne objekte 1000 eurov,

– za omogočanje začasne rabe prostora 1500,00 eurov.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2018
Črnomelj, dne 13. septembra 2018

Županja 
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

KOMEN

2990. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen 
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. čle-
na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 
14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
28. redni seji dne 12. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o rebalansu-2 proračuna Občine Komen  

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Ura-

dni list RS, št. 77/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin 
kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans-2 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 4.038.101
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.548.051

70 DAVČNI PRIHODKI 2.688.343
700 Davki na dohodek in dobiček 2.353.043
703 Davki na premoženje 267.570
704 Domači davki na blago in storitve 67.730

706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 859.708
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 638.060
711 Takse in pristojbine 6.400
712 Globe in druge denarne kazni 25.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 103.793
714 Drugi nedavčni prihodki 85.955
72 KAPITALSKI PRIHODKI 137.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 80.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 57.000

73 PREJETE DONACIJE 1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878
731 Prejete donacija iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 351.172
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 326.599
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 24.573

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 4.833.087

40 TEKOČI ODHODKI 1.492.448
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 393.388
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 57.472
402 Izdatki za blago in storitve 1.001.888
403 Plačila domačih obresti 28.700
409 Rezerve 11.000
41 TEKOČI TRANSFERI 1.674.308
410 Subvencije 217.300
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 663.976
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 149.830
413 Drugi tekoči domači transferi 643.202
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.629.610
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.629.610
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.721
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 28.461

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 8.260

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –794.986

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

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
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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+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 329.162

50 ZADOLŽEVANJE 329.162

500 Domače zadolževanje 329.162

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 155.000

55 ODPLAČILA DOLGA 155.000

550 Odplačilo domačega dolga 155.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –620.824

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 174.162

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 794.986

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 620.852

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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, predpisane s 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- 
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Komen.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, tako da se glasi:

»19. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih  

poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v raču-
nu financiranja se občina v letu 2018 dodatno zadolži v višini 
329.162 EUR.«

3. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-09/2018-3
Komen, dne 12. septembra 2018

Valter Ščuka l.r.
Podžupan

v opravljanju funkcije župana

KRANJ

2991. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičninah katastrska občina 
2135 Drulovka parcela 103/7 (ID 6843064) 
in katastrska občina 2135 Drulovka parcela 
103/8 (ID 6843063)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, 
Uradni list RS, št. 30/17) je Svet Mestne občine Kranj na 
36. seji dne 28. 3. 2018 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičninah katastrska občina 2135 
Drulovka parcela 103/7 (ID 6843064)  
in katastrska občina 2135 Drulovka  

parcela 103/8 (ID 6843063)

1. člen
Javno dobro na nepremičninah katastrska občina 

2135 Drulovka parcela 103/7 (ID 6843064) in katastrska občina 
2135 Drulovka parcela 103/8 (ID 6843063) preneha obstajati, 
ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Lastninska pravica na nepremičninah katastrska občina 

2135 Drulovka parcela 103/7 (ID 6843064) in katastrska občina 
2135 Drulovka parcela 103/8 (ID 6843063), se vpiše na Mestno 
občino Kranj.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-128/2017-4-41/33
Kranj, dne 28. marca 2018

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

LITIJA

2992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2018

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – 
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ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 
– Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 
87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 
72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) 
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 
22. redni seji dne 10. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Litija za leto 2018

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 

(Uradni list RS, št. 9/17, 76/17, 29/18) se spremeni tako, da 
se glasi:

»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-

datki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih:

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 14.496.715,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.244.600,00

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 10.641.500,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.552.300,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 949.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 140.200,00
706 DRUGI DAVKI 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.603.100,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.238.600,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 8.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 21.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 75.500,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 260.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 1.236.298,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.000,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.233.298,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.000,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.014.817,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.014.817,00

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 
(786+787) 0,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.954.681,00

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.764.626,68

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 728.160,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 116.000,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.411.166,68
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 129.300,00
409 REZERVE 380.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 6.237.653,42
410 SUBVENCIJE 101.452,42
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 3.525.230,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 541.288,37
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.069.682,63
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.347.450,90
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.347.450,90
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 604.950,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 115.500,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 489.450,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 542.034,00

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0,00
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 120.000,00
440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

IN FINANČNIH NALOŽB 120.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –120.000,00

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 322.457,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 322.457,00
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55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 930.945,06

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 930.945,06

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –186.454,06

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –608.488,06

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –542.034,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB 
KONCU PRETEKLEGA LETA 186.454,06

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od-
loku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si). 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 

(Uradni list RS, št. 9/17, 76/17, 29/18) se spremeni tako, da 
se glasi:

»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obve-
znosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih 
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne sme 
preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do 
višine 322.457,00 evrov pri državnem proračunu.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/16 
Litija, dne 10. septembra 2018

Župan 
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

2993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - 
Kostanjevica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04 s spremembami), 3., 7., 32. in 33. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 
s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 

– UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 
36. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica

1. člen
V Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodar-

ske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 26/17) se v 
1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) S tem odlokom se določa tudi način vodenja katastra 
zbirnih in odjemnih prostorov, katastra divjih odlagališč, pode-
litev javnega pooblastila za predpisovanje projektnih pogojev 
in dajanje soglasij, v zvezi z javno službo. Navedene aktivnosti 
so povezane z javno službo, vendar niso del javne službe.«

Dosedanji prvi odstavek se ustrezno oštevilči.

2. člen
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Način vodenja in financiranja vodenja katastra zbirnih 

in odjemnih prostorov, ekoloških otokov, zbirnih centrov in divjih 
odlagališč se opredeli v tehničnem pravilniku.«

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu doda besedilo:
»Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in 

dajanje soglasij ni del javne službe. Način financiranja stroškov 
za izvajanje dodeljenih javnih pooblastil se opredeli s posebno 
pogodbo.«

4. člen
V 36. členu se dodajo novi tretji do šesti odstavek, ki se 

glasijo:
»(3) Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto 

količine posamezne storitve tako, da se izvajalcu javne službe 
pokrijejo vsi stroški ravnanja s komunalnimi odpadki.

(4) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne 
infrastrukture in cene opravljanja storitev. Način obračunavanja 
cene storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov je določen s pravilnikom za obračun 
storitev te javne službe.

(5) Občina in izvajalec javne službe vsa vprašanja glede 
najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infra-
strukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za 
izvajanje javne službe.

(6) Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obra-
čunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna 
za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti 
ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortiza-
cije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje 
posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem 
najemu. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, 
da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne naje-
mnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati 
subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko prizna subvencijo 
iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb 
za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti.«

5. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Način merjenja prihodkov od posebnih storitev in dru-

gih prihodkov, ki znižujejo ceno storitve javne službe se določi 
s koncesijsko pogodbo.«

Dosedanji prvi odstavek se ustrezno oštevilči.
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KONČNA DOLOČBA

6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 

izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kosta-
njevica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0009/2018-2
Miren, dne 24. maja 2018

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.

SEMIČ

2994. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času 
volilne kampanje v Občini Semič

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 14. člena Statuta Občine Semič 
(Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine 
Semič na 28. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne 

kampanje v Občini Semič

1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na 

plakatnih mestih v lasti Občine Semič v času volilne kampanje.

2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno 

propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih 
mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih 
Občina Semič enakopravno in na celovitem območju občine 
Semič zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo 
volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se 
izvaja volilna kampanja so:

– oglasne table (3),
locirane pri Vrtcu Sonček v Semiču, pri Hotelu Smuk v 

Semiču in pri Gasilskem domu v Semiču.
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja 

brezplačno plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 
(500 mm x 707 mm) na vsakem od zgoraj navedenih mest.

Organizatorjem volilne kampanje so proti plačilu v znesku 
66,00 € (v ceno je vključen DDV) na voljo tudi dodatna plakatna 
mesta. Objekti, s pomočjo katerih se, proti plačilu, sme izvajati 
volilna kampanja so:

– oglasne table (7),
locirane na Vajdovi ulici v Semiču (pri podjetju Iskra kon-

denzatorji, d.d.), na Štrekljevcu (pri trgovini), na Kolodvorski 
cesti v Semiču (železniška postaja), na Črešnjevcu (pri gasil-
skem domu), v Stranski vasi (pri gasilskem domu), v Črmo-
šnjicah (center) in v Rožnem Dolu (pri gasilskem domu PGD 
Rožni Dol).

Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zago-
tavlja plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 
(500 mm x 707 mm) na vsakem od zgoraj navedenih mest.

3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu 

tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s 

soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, 
drugih objektov in zemljišč.

4. člen
Plakate na plakatna mesta namešča pooblaščena oseba 

Občine Semič in skrbi za red, zato organizatorji volilne kampa-
nje sami ne smejo nameščati plakatov.

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh 
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Semič na 
stroške organizatorja.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in 
druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

5. člen
Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno 

60 dni pred dnem glasovanja dostaviti na Občino Semič, ki izda 
dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil 
dostavljeni material v skladu z določbami Zakona o volilni in 
referendumski kampanji.

6. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno 

s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini 
Semič (Uradni list RS, št. 57/10).

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-06/2018-4
Semič, dne 13. septembra 2018

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

2995. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini 
Semič

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 
28/11, 98/13) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 28. redni 
seji dne 13. 9. 2018 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2018 v Občini Semič

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za vo-
litve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Semič v 
letu 2018.

2. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet 

Občine Semič (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo preseči 
0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

(2) Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
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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 sve-

tnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v ob-
činskem svetu, imajo pravico do povračila 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 občinskemu svetu in Račun-
skemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko 
sodišče).

4. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 

župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za 
vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

(2) Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stro-
škov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu.

(3) Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organiza-
torja občinskemu svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Semič 
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in ra-
čunskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje št. 040-03/2014-3 
(Uradni list RS, št. 52/14).

Št. 041-04/2018-2
Semič, dne 13. septembra 2018

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.
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